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Förord 
Föreliggande rapport är en sammanfattning av erfarenheter och synpunkter som framkommit 
under de senaste årens arbete med byggsystem och komponenter som bygger på massiv-
träteknik. 

Sedan det första bjälklaget av denna typ monterades 1994 har det producerats och monterats 
ca 10 000 m^ massiva träbjälklag i Sverige. Utvecklingen i Mellaneuropa, Norden och Sverige 
fortsätter med stort intresse från alla parter som är inblandade i byggprocessen. 

Denna rapport har tillkommit med stöd från Träforsk och NUTEK. 
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Anders Gustafsson 
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1 Inledning 
Husstommar av massivträ har ett flertal fördelar som kan spela en viktig roll i framtidens 
byggande. Till exempel är den låga vikten en positiv egenskap när det byggs med dåliga 
grundförhållanden. Projekteringen kan göras enklare än vid andra byggsystem och byggtiden 
blir kortare. 

Miljöargument kommer i framtiden att betyda alltmer vid marknadsföringen av byggprodukter 
och byggsystem. Idag efterfrågas miljöanpassade produkter inom alla verksamhetsområden. 

Trä är det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet som i vårt land finns i ökande mängder. Det 
virke i solid form som ingår i ett massivträsystem kan återanvändas och kräver ingen hög 
insats av energi vid förädlingen. Med massivträsystemet kan antalet ingående materialslag 
reduceras. 

Trä är ett byggmaterial som människan levt med i årtusenden och anpassat sig t i l l . Det finns 
därför goda förutsättningar för att massivträhuset skall bli ett sunt hus. Massivträhuset upp
visar påtagliga fördelar när det gäller boendeklimat och energiförbrukning. Betongstommar 
innehåller stora mängder vatten som ska torka ut och som medför problem vid stomkomplet-
teringen och under en tid efter att huset tagits i bruk. Uttorkning av betongstommar innebär 
även en ökad uppvärmningskostnad under ett antal år efter uppförandet. Massivbyggsystemet 
är ett torrt byggsystem. 

Den allra viktigaste framgångsfaktorn är att byggkostnaderna kan sänkas. Undersökningar 
som Trätek genomfört, visar att produkter i massivträ har alla förutsättningar att bli kon
kurrenskraftiga alternativ. I en studie visas det till exempel att kostnaden för hus med massiv
trästomme inte blir högre än för hus med andra typer av stommar, beroende på att även låga 
virkeskvalitéer kan användas. 

Stor träförbrukning kan ses som en nackdel. Detta uppvägs emellertid av byggnadsfysikaliska 
samt hållfasthets- och säkerhetsmässiga fördelar som hör samman med den större trävolymen. 
Genom att även låga virkeskvalitéer kan användas svarar kostnaden inte helt mot förbruk
ningen av trä. 

Prefabricering inom byggbranschen kommer att få en allt mer framträdande roll i framtiden. 
Möjligheterna att genom effektiva produktionsmetoder tillverka ekonomiskt konkurrens
kraftiga byggnadsdelar är en förutsättning för att massivträprodukter ska lyckas på marknaden. 
I Mellaneuropa har ett flertal företag med framgång satsat på detta och nu är tiden mogen för 
den svenska träindustrin att på allvar ge sig in i leken. En utveckling av den industriella 
samverkan mellan sågverk och byggindustri är betydelsefull för att man ska uppnå en väl 
fungerande produktionsprocess. 

Den snabbt förändrade byggmarknaden innebär stora möjligheter för svenska företag som ger 
sig på att arbeta med massivträsystem. I stället för att frakta plank och bräder till den euro
peiska marknaden kan en mera förädlad produkt exporteras, exempelvis i form av massiv
träelement. 

Närmarknaden omfattar i stort sett hela Europa och den globala marknaden är mycket stor. 
Mot bakgrund av att cirka 80 procent av trävarorna används i byggsektorn, finns det en 



mycket stor potential för export av byggrelaterade produkter och byggsystem. I Europa byggs 
det cirka 1,7 miljoner lägenheter varje år. Av dessa utförs cirka tio procent i trä. Detta kan 
jämföras med USA där cirka nittio procent av alla lägenheter byggs i trä. 

Förutsättningen för att nå ut på exportmarknaden är förmågan att marknadsanpassa och 
utveckla: 
• Produkter 
• Systemlösningar 
• Marknadsbeteende 
• Strategier och samverkansformer 

2 Byggsystem av massivträ 
I ett renodlat massivträsystem är husets stomme - bjälklag och väggar - av solitt trä. Ett väl
känt exempel är timmerhuset. Moderna massivträhus har litet med våra gamla timmerhus alt 
göra, men ur kvalitativ synpunkt finns det likheter. Massivträhuset uppvisar fördelar när det 
gäller boendeklimat och energiförbrukning. 

Ett byggsystem är en kombination av alla de i byggnaden ingående komponenterna och hur de 
samverkar under produktionsskedet och när huset används. Byggsystemet är den samman
hållande länken. Systemets slutgiltiga komposition beror på graden av förtillverkning, anslut
ningen mellan byggdelarna, utförandet av kompletterande byggdelar, system för uppvärmning 
och ventilation fasadkonstruktion mm. Byggnadens arkitektur, planlösningar, fasadutform-
ning, val av ytskikt är integrerade delar i byggsystemet som intimt hänger samman med 
systemets uppbyggnad. 

2.1 Byggsystemets egenskaper 

2.1.1 Brandsäkerhet 
Användningen av trä i hus har i många länder varit begränsad med hänsyn till brandsäker
heten. Regler och normer har ofta hindrat träanvändning i höga och stora byggnader. Gemen
samma synsätt vinner dock alltmer framsteg till följd av internationellt samarbete. När det 
gäller massivträbyggande krävs utvecklingsinsatser för att modem brandteknik ska kunna 
tillämpas och massivträsystemens fördelar kunna utnyttjas. 

På grund av den långsamma inbränningen är brandegenskapema hos massiva träbjälklag 
mycket goda. En 145 mm tjock platta har ett brandmotstånd på minst 60 minuter. Även be
tydligt längre tider kan uppnås, till exempel 90 och 120 minuter, beroende på graden av last
utnyttjande och skydd av underliggande skivor. 

För stomstabiliserande horisontellt bärverk i en byggnad i klass Br 1 krävs, enligt Boverkets 
byggregler BBR 99, minst brandteknisk klass R 60. Massiva träbjälklag, som dimensionerats 
för bärförmåga och svikt uppfyller kravet på brandteknisk klass REI60, enligt BBR 99. Nu 
gällande krav på ytskikt i BBR 99 uppfylls dock inte för de vägg- eller takytor som saknar 
beklädnad av exempelvis en gipsskiva. 



Takytan, det oskyddade bjälklagets undersida, uppfyller kraven för ytskikt klass El. Ytskikt 
klass I uppnås med en gipsskiva på undersidan. En golvyta av massivt trä uppfyller de högsta 
brandkraven, klass G, och kan även användas i utrymningsvägar. 

Avseende brandegenskapema innebär det massiva utförandet både för- och nackdelar. Risken 
för övertändning är mindre för en massiv trävägg än för tunna ytskikt av trä. Detta beror på 
den långsamma inbränningen. Till fördelarna hör också att konstruktionens bärförmåga i regel 
är lågt utnyttjad. Detta innebär att det finns, i relation till träregelkonstruktioner, större bärför-
mågereserver hos den enskilda byggnadsdelen när en del av träet brunnit bort. Dessutom är 
systemeffekterna hos massiva konstruktioner mycket gynnsammare. Det innebär att det finns 
stora reserver genom lastomlagringar. 

Ytterligare en fördel torde vara att brandspridningen inuti konstruktionen försvåras eftersom 
den massiva konstruktionen i sig skapar effektiva brandstopp. Den massiva konstruktionen är 
dessutom mindre känslig för fel i utförandet, vilket hos lätta träkonstruktioner lätt kan även
tyra brandsäkerheten. 

Till nackdelarna med det massiva byggnadssättet hör att brandbelastningen kan öka väsentligt. 
Detta kan ha betydelse för kraven om brandteknisk klass vid dimensioneringen. Brandbelast
ningen kan lätt överstiga värdet 200 MJ per kvadratmeter, som är den övre gränsen för den 
gynnsammaste brandtekniska klassen enligt BBR 99. Det bör vara fördelaktigt att basera 
dimensioneringen av massiva träväggar på naturliga brandförlopp, där kravnivåer bestäms i 
samråd med räddningstjänsten. Stommen bidrar dock ti l l brandbelastningen även om hela det 
potentiella energiinnehållet inte frigörs. 

2.1.2 Svikt, vibrationer och ljudisolering 
Betongbjälklagen har varit nära nog allenarådande i nyare flerfamiljshus och de normkrav 
som gäller svikt och ljudisolering har anpassats till dessa. För träbjälklag saknas mätmetoder 
som på ett bra sätt kan beskriva hur svikt- och ljudstömingama upplevs. Ett bra bjälklag ska 
vara robust i detta avseende och inte bjuda på några överraskningar på grund av byggfel eller 
andra avvikelser som inte kan kontrolleras. 

Jämfört med andra bjälklagskonstruktioner har massiva träbjälklag goda egenskaper avseende 
svikt och vibrationer orsakade av persontrafik. Fordringarna för kvalitetsklass S 3 i bostads
bjälklag uppfylls väl av ett 145 mm tjockt bjälklag, åtminstone upp till fem meters spännvidd. 

Vid användande av bjälklag i massivträ i Mellaneuropa har ljudproblematiken ofta bemästrats 
med pågjutningar betong. Massivbjälklaget av trä har egenskaper som ur ljudsynpunkt 
påminner om bjälklaget av lättbetong. Enligt provningar som Trätek genomfört kan man dra 
följande slutsatser: 
• med ett övergolv eller ett undertak kan Boverkets krav i klass C, i vissa fall klass B, enligt 

SS 025257 uppnås 
• med både övergolv och undertak kan klass B enligt SS 025257 innehållas 
• genom minskning av flanktransmissionen via väggarna bör även klass A, enligt SS 025257 

också kunna uppnås 

Nya typer av golvkonstruktioner måste utvecklas för de krav på ljudisolering och produktions
teknik som kommer att ställas i framtiden. 



När det gäller lätta stomsystem för bostadshus finns inga säkra regler för hur konstruktionen 
ska se ut för att man skall uppnå acceptabel ljudisolering. Fullskaleprov erfordras för att man 
med säkerhet ska kunna fastställa den ljudisolering som erhålls för den tänkta konstruktionen. 
Eftersom ljudförhållandena påverkas av rummets volym och de bärande konstruktionernas 
dimension, måste försöksobjekt ha dimensioner med motsvarighet i aktuella objekt. 

Enligt gällande svenska bestämmelser, BBR 99, ska ytterväggar i bostäder utformas så att 
buller utomhus och i angränsande utrymmen dämpas och inte i besvärande grad påverkar dem 
som vistas i bostaden. Lägenhetsskiljande väggar kan utföras som dubbla väggar, i regel 
bärande, helt separerade från varandra med icke ljudöverförande förankringsbeslag. De kan 
också utföras som en enkel bärande massiv vägg med kompletterande regelkonstruktion på 
vardera sidan. Utförande av anslutningarna mellan bjälklag och vägg ska planeras noggrant 
för att undvika flanktransmission. Installationer för vatten, värme och ventilation bör för
läggas i särskilda schakt. 

2.L3 Stabilitet och deformationer 
I samband med att höga trähus introducerats i Sverige har problemet med att stabilisera trä
stommar aktualiserats. Massivelement har till följd av större tvärsnitt och större styvhet bättre 
förutsättningar att klara kraven än regelkonstruktioner. När det gäller stommar uppbyggda av 
massiva träelement saknas dock i stor utsträckning styvhets- och hållfasthetsvärden samt be
räkningsmodeller för massiva väggar och bjälklag, med och utan öppningar. Rörelser i en trä
konstruktion är oundvikliga på grund av ändringar i omgivande temperatur och fuktförhållan
den. Variationer i virkets fuktkvot och de svällningar och krympningar som detta innebär 
måste beaktas vid konstruktioner av trä. Trä inomhus är torrast på vintern och utomhus torrast 
på sommaren. Trä har lägre hållfasthet och styvhet vinkelrätt mot fiberriktningen än parallellt 
med fibrema. Det innebär att man bör eftersträva att belasta träet parallellt med fibrerna. Vid 
användning av massiva väggar som bärande del i stommen uppnår man låg ytbelastning på 
upplagen och kan därför minimera de deformationer som brukar uppstå, till exempel i syllar-
na. Stora koncentrerade laster som i regelstommar kan undvikas och därmed är risken för 
sättningar mindre. 

Knutpunkterna mellan bjälklag och väggar ska överföra krafter och utföras så att kraven för 
fukt, värme och ljud klaras. Ofta blir knutpunkterna komplicerade och kostsamma. 

Styvhet, seghet och hållfasthet i förbindningar har betydelse för: 
• Olyckslaster och fortskridande ras. Brottmekanismer 
• Skivverkan hos väggar och bjälklag 
• Vindlastens påverkan på bärande del av ytterväggen och hur detta påverkan stabiliteten 
• Möjligheter till flexibla planlösningar och öppningar i fasaden 

2.L4 Boendeklimat 
Stor förmåga att lagra värme är ett tungt vägande argument för stenhus. Trähus med massiva 
väggar och bjälklag har en motsvarande förmåga. Denna kapacitet påverkar, förutom dimen
sioneringen och utformningen av uppvärmnings- och ventilationssystem, också energiförbruk-



ning och boendekomfort. Med olika kombinationer av tätskikt, isolering och bärande delar 
kan olika effekter och egenskaper uppnås hos byggnaden. 

Man kan dock inte utifrån de enkla sambanden mellan ingående mängder och de specifika 
egenskaperna hos de olika materialen, dra alltför långtgående slutsatser om de färdiga husets 
beteende. Bristande kännedom om egenskaper och samverkan mellan byggdelar av olika 
material, med olika ytskikt och ytbehandlingar gör beräkningarna osäkra. Därför måste mät
ningar också göras i färdiga hus som används för avsett ändamål. För att mätresultaten ska ha 
mer än ett egenvärde, måste de värden som kommer fram kunna jämföras med resultaten från 
mätningar i hus som innehåller andra materialkombinationer. 

Trä är ett material som effektivt kan absorbera och avge fukt till omgivningen. Dygnsvaria
tioner i den omgivande luftens fuktighet påverkar dock träets fuktinnehåll endast några mm 
under ytan. Ytbehandling och -beklädnad påverkar också förmågan att uppta och avge fukt. 

Behovet av ett tätt skikt i ytterväggen - fuktspärr och vindtätning - beror på hur tät väggen i 
sig själv är. Även om massivträväggen kan tåla en temporär anrikning av fukt bör en sådan 
undvikas. Ett tätt skikt, på rätt plats i ytterväggen, är i de flesta fall att rekommendera för att 
säkra en god funktion. 

Stor förmåga hos väggar, tak, golv och inredning att lagra värme har en utjämnande effekt på 
rumstemperaturen. Om man accepterar vissa variationer i rumsluftens temperatur kan man 
spara energi - och effekt - genom att använda byggelement med hög värmelagringsförmåga -
hög värmekapacitet. 

Stommens förmåga att ta upp och lagra värme som sedan kan avges till omgivningen, beror på 
vilka material som ingår. Tunga material, som betong, har hög värmekapacitet och hög värme
ledningsförmåga. Trä har en relativt låg värmeledningsförmåga och stor värmekapacitet. För 
att kunna utnyttja det värmelagrande materialets kapacitet maximalt bör det placeras så nära 
insidan av väggen som möjligt. Möjligheten att förlägga den massiva träväggen i direkt an
slutning till inomhusluften begränsas dock av andra faktorer, till exempel av att insidan i 
många fall måste beklädas med gipsskivor och isolering för att man ska klara brand- och ljud
kraven. 

Den specifika värmekapaciteten för trä beror på fuktkvoten och uppgår till 1 900-2 400 il 
kg/ K. Det innebär att en stomme av massivt trä kan lagra lika mycket värme som en stomme i 
tegel med motsvarande tjocklek. Värmelagringsförmågan i den stora trävolymen har en gynn
sam inverkan på husets energibalans. 

Träets värmeisolering i en ytterväggskonstruktion kan tillgodoräknas vid bestämning av erfor
derlig tjocklek på värmeisoleringen. 

2.1.5 Miljö 
Idag efterfrågas miljöanpassade produkter inom alla verksamhetsområden. Miljöargument 
kommer i framtiden att betyda alltmer vid marknadsföringen av byggprodukter och bygg
system. Miljödeklarationer är ett sätt för producenter att studera och redovisa sina produkters 
miljöpåverkan. En miljödeklaration ger en överblick över miljöfrågorna och ger råd vid 
planering och val av material. En miljödeklaration lyfter också fram miljöproblem som kan 
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minskas. Miljödeklarationen redovisar en produkts miljöbelastning fram till dess att pro
dukten är levererad. 

För beställare och användare av produkten är det särskilt intressant att få tillgång till en livs
cykelanalys, LCA, det vill säga den sammanlagda miljöbelastningen från vaggan till graven. 
Vid LCA-analysen måste accepterade och standardiserade metoder användas. Kemiskt trä
skydd och ytbehandling är två viktiga faktorer som tas med i analysen. 

Med väggar av massivt trä kan antalet ingående materialskikt reduceras - mängden material
typer som måste omhändertas vid rivningar minskar därmed. I projektet "Vetenskapsstaden, 
steg 1", har en inventering utförts fram till färdig byggnad. Miljöpåverkan från tre olika stom-
alternativ utvärderades massivträstomme, regelstomme och betongstomme. Vid en samman-
vägning av växthuseffekter, marknära ozon, övergödning och försurning visade det sig att tre 
av dessa fyra faktorer är till träets fördel. Enda området där massivträstommen ligger sämre 
till miljömässigt än betongstommen gäller det marknära ozonet. Detta beror på dålig för
bränning vid den artificiella torkningen av trä. Genom att förbättra förbrännings- och torktek
niken kan miljöpåverkan minskas. 

Vid användning av limmade konstruktioner kommer ämnen från limmet att diffundera ut och 
nå rumsluften. Detta gäller framförallt om den limmade konstruktionen kommer i direkt kon
takt med rumsluften. Mätningar har utförts för ett antal byggnader i Mellaneuropa, där man 
använt lim som avger formaldehyder. Dessa mätningar har visat att de mängder formaldehyd 
som kommer ut i rumsluften klart underskrider de normer som gäller. De boende kommer 
emellertid att exponeras under en lång tidsperiod och det diskuteras huruvida även de låga 
halter det handlar kan vara till skada. Samma frågeställning gäller de terpener som finns 
lagrade i träet. 

2.1.6 Stomkompletteringar 
Med stomkompletteringar menas exempelvis övergolv och undertak, icke bärande mellan
väggar, dörrar, fönster och annan fast inredning. 

När krav ställs på ljudisoleringen måste den massiva plattan förses med övergolv eller under
tak - eller bådadera. I övriga fall är det möjligt att utnyttja plattans över- och undersida som 
golv och tak. 

Anvisningar och rekommendationer för val och anpassning av på marknaden befintliga pro
dukter till massivträsystemet som stöd för projektörer saknas i stor utsträckning. Ett exempel 
är hur mellanväggar kan anslutas mot ett övergolv eller en bärande yttervägg för att ljudiso
leringen inte ska försämras. 

Ytterväggens täthet, värmeisolering och värmelagringsförmåga är byggstenar för en god 
energihushållning. Tryckskillnader av vind, temperatur och vädring ökar värmeförlusterna 
liksom brister i utförandet. Speciellt viktigt är det att den kalla uteluften inte får tillträde till 
värmeisoleringens varma insida. Med massivträväggens släta och oeftergivliga anliggningsyta 
finns goda förutsättningar att uppnå ett väl fungerande isoleringsskikt. Isolering kan monteras 
antingen på massivväggens ut- eller insida, eller fördelas till båda sidorna med massivväggen i 
mitten. I de flesta fall är det dock önskvärt att massivväggen ligger så nära insidan som möj
ligt för att man ska kunna dra fördel av träets fukt- och värmelagringsförmåga. 
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Isolering som inte är lufttät ska förses med ett vindskydd på utsidan. Ett vindskydd av styva 
pappskivor fungerar bra. Vindskyddet utförs med största möjliga täthet, skarvar kläms för att 
erhålla en god tätning. 

En luftrörelse kommer alltid att ske genom springorna mellan brädorna i väggen. Utförs kon
struktionen utan väl utförda tätskikt kommer smutspartiklar att avsättas i springorna med risk 
för smutsränder. För konstruktioner där den massiva träytan utförs synlig är det därför av stor 
vikt att tätheten uppnås även för att säkerställa funktionen i byggnaden i övrigt. 

Skyddet mot fukttransport på grund av diffusion och konvektion utförs i traditionella kon
struktioner av trä oftast med en ångspärr av plastfolie av polyeten. Typ av tätskikt och tät
skiktets placering i förhållande till den massiva träväggen måste noggrant övervägas. För att 
undvika fel placering av ångspärren bör diffusionsberäkningar göras i varje enskilt fall för att 
fastställa behov och placering. 

Utvändiga isoleringsskikt, vindskydd och fasadskikt kan göras med regelkonstruktion direkt 
monterad på den massiva träytan. Fasadskiktet/vindskyddet kan också distanseras ut med 
anpassade beslag. Där isoleringen kan klaras med ett skikt, upp till 170 millimeters tjocklek, 
kan man ofta klara sig med de i marknaden förekommande infästningssystemen. Distanse
ringen kan även klaras genom att ett antal av de stående brädorna i träväggen ökas i bredd så 
att de kan fungera som distansläkt. Isolering och fasadmaterial kan med fördel monteras på 
fabrik om yt- eller volymelement används. 

2.1.7 Installationer 
Normalt är det enklare att klara installationerna i massivträhus än i betonghus. Håltagningar 
och slitsar är enkla att göra. Utrymmet för grova rör och ledningar är mindre än i lättkonstruk
tioner, men problem med ljudöverföring blir vanligtvis mindre. När övergolv används kan 
ledningar läggas ovanpå bjälklagsplattan, under övergolvet. Hål kan lätt borras eller sågas upp 
med motorsåg, bara man aktar sig för eventuella spännstänger och spikar. Tomrör för elinstal-
lationer kan dras ovanpå undertaket. 

Bra anvisningar och rekommendationer för hur installationerna bäst ska anpassas till massiv-
träsystemet saknas ännu. 

2.1.8 Byggproduktion 
Hus med massivväggar och bjälklag kan produceras rationellt och mycket flexibelt på ett 
hantverksmässigt sätt. I ett industriellt byggeri, som ska utnyttja massivsystemets alla fördelar, 
handlar det dock om elementbyggeri. 

Träelementen har mycket låg ytvikt i jämförelse med betongelement - ungefär en femtedel. 
Det innebär att man med traditionell utrustning kan hantera större element eller använda 
lättare hanteringsutrustningar. Byggtiden blir mycket kort. Eftersom fraktkostnaden inte har så 
stor inverkan på den slutliga kostnaden för produkten kan även exportmarknaden bli aktuell 
både för ytelement och volymelement av massivträ. 
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Massivbyggsystemet blir torrt, om man avstår från att använda betongövergolv. Samtidigt är 
det viktigt att träet i elementen skyddas mot nederbörd under den tid som stomresningen 
pågår. 

För att erhålla en så bra färdig produkt som möjligt och undvika risk för uppfuktning under 
leverans eller byggtid bör följande beaktas: 
• Fuktkontroller görs vid leverans samt före inbyggnad av element 
• Färdiga väggelement skyddas vid lagring och transporter 
• Stommen reses snabbt och väderskyddas 
• Detaljer skyddas extra noggrant, till exempel syll och ändträ 
• Uppvärmning och ventilation kopplas in så tidigt som möjligt 

2.2 Material 

Aktuella frågeställningar för en leverantör av virke till produkter i massivträ är: 
• Timmerkvalitet 
• Virkeskvalitet 
• Postningar 
• Torkning 
• Skarvning 
• Emballering och leverans 

2.2.1 Timmer 
Kostnaden för virket är av stor betydelse för byggelement av massivträ. Virkesåtgången till ett 
bjälklag till en nomiallägenhet är cirka tio kubikmeter. Om förbrukningen av virke till bjälk
lag och väggar skulle bli så hög att utfallet i de aktuella kvaliteterna inte är tillräckligt stort, 
kan det bli aktuellt med speciella sågningskampanjer. Under dessa kampanjer tar man då fram 
speciella timmerdimensioner, längder och postningar, där exempelvis en viss mängd vankan
ter accepteras. Kvaliteter som i vanliga fall går till massaproduktion bör kunna användas till 
vissa typer av massivträelement. 

2.2.2 Virke 
Virkets kvalitet har inte samma betydelse för det massiva bjälklagets egenskaper som för 
traditionella konstruktioner med bjälkar av sågat virke, lättbalkar eller fackverk. System
effekter - att flera virkesdelar samverkar - gör att virket kan utnyttjas bättre. Inverkan av 
kvistar, sprickor, vankanter och andra defekter som påverkar bjälklagets styvhet, kan om så 
krävs kompenseras med ökad tjocklek. Alltför krokiga eller vridna lameller kan dock orsaka 
tillverkningstekniska komplikationer. 

Som träslag till väggar kan användas både gran och furu. Virkestjockleken kan variera från 24 
till 70 millimeter. De vanligast förekommande bredderna ligger i området 70 mm till 145 mm, 
vilket gör att tillgången på virke inte utgör något problem. Brädorna ska vara jämntjocka och 
ha parallella ytor, eftersom små avvikelser kan ge problem vid tillverkningen. Defekter, som 
röta, kan accepteras ur hållfasthetssynpunkt, men bör undvikas med hänsyn till eventuella 
fuktproblem och estetiska krav. Vankant kan accepteras för ytor som ej har estetiska krav. 
Virke av lägre kvalitet kan i de flesta fall användas. 
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Beroende på hur väggar och bjälklag tillverkas blir det aktuellt att vid sågverket fingerskarva, 
hyvla, utföra speciella bearbetningar, bunta och emballera virket. 

2.2.3 Torkning 
Så långt som möjligt ska fuktkvoten i bjälklagets virke anpassas till det fuktklimat som råder i 
den kommande användningen. Fuktkvoten i ett svenskt bostadshus har ett medelvärde som 
ligger under åtta procent. På andra marknader råder andra förhållanden. De deformationer som 
uppstår vid den kraftiga nedtorkningen måste bemästras. Högtemperaturtorkning kan vara ett 
sätt att klara både ekonomi och problem med deformationer. Virket måste naturligtvis också 
skyddas mot uppfuktning på vägen från torken och fram till det färdiga huset. 

3 Massivträbjälklag 
Med massivträbjälklag menas bjälklag som till övervägande delen är uppbyggda av solitt trä. 
Bjälklagsplattor av trä kompletteras när så erfordras med undertak och/eller övergolv. Annars 
är det möjligt att utnyttja både över- och undersida som golv och tak. 

Bjälklaget är den komponent som tillsammans med ytterväggarna har det största inflytandet 
på stomsystemets utformning och husets egenskaper. Möjliga spännvidder, konstruktions
höjder, ljudisolering, svikt, byggbarhet och kostnader är faktorer som påverkar. 

Virkets kvalitet har inte samma betydelse för bjälklagets egenskaper som i traditionella kon
struktioner med bjälkar av sågat virke, lättbalkar eller fackverk. Krokiga eller vridna lameller 
kan dock orsaka tillverkningstekniska komplikationer 

Den massiva träplattan har stor volym i förhållande till den fria yta som utsätts för växlande 
luftfuktighet. Träets fuktkvot kommer därför långsamt att ställa in sig på en nivå som svarar 
mot byggnadens medelklimat under året. Så långt som möjligt ska fuktkvoten i virket i bjälk
laget vara anpassat till det fuktklimat som råder i den kommande användningen. 

Massivträbjälklaget kan vara uppbyggt på olika sätt. Man kan urskilja fyra huvudtyper: 
• Planparallella plattor. 
• Lådtvärsnitt 
• T-plattor 
• Samverkansbjälklag 

3.1 Planparallel la plattor 

Den massiva, planparallella träplattan är konkurrenskraftig vid spännvidder upp till ca 6 m. 
Denna spännvidd är ofta tillräcklig för bostäder. Plattan kan förtillverkas på olika sätt av sågat 
virke på fabrik, eller platsbyggas. Den planparallella plattans största fördelar är att den är 
enkel att tillverka och använda. Med hänsyn till konstruktionen kan plattorna indelas i föl
jande huvudtyper: 
• Plattor av solida sågade eller limmade tvärsnitt 
• Spikade plattor 
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Dymlade plattor 
Tvärspända plattor 

3.1.1 Solida sågade eller limmade tvärsnitt 
Det "klassiska" massivbjälklaget, av grova sågade plankor fanns redan på 1960-talet i ameri
kansk och kanadensisk standard. Plankorna sammanfogas med grova och långa spikar. I 
Mellaneuropa tillverkas spontade "golvplankor" av limträ med en tjocklek av upp till 160 mm 
och en bredd upp till 280 mm. Av limträ tillverkas bjälklagselement som har upp till ca I m 
bredd. 

Fogarna mellan elementen måste kunna ta upp breddändringen när fuktkvoten varierar. Vid 
fuktkvotsändring kommer plankoma att krympa eller svälla, med springor mellan elementen 
under perioder med låg luftfuktighet. Dessa springor påverkar förutom skivverkan även luft 
och ljudtätheten. 

Element av flera skikt av bräder som limmas i kryss, med samma uppbyggnad som plywood 
eller lamellträ, tillverkas av flera företag (ex. Merk, Schuler). Genom krysslimningen redu
ceras de fuktbetingade rörelserna väsentligt. Hopfogningen mellan elementen kan göras med 
spont och not. Merk Holzbau tillverkar av 17 eller 27 mm tjocka lameller som standardele
ment upp till 290 mm tjocklek, i format upp till 3,3 x 14,8 m, på beställning upp till 4,8 x 20 
m. Limningen sker med fenol-resocinollim, melaminlim eller karbamidlim och med vakuum-
pressteknik. De krysslimmade plattorna kan ta böjmoment även i tvärriktningen. 

3.1.2 Spikade plattor 
Tekniken att bygga bjälklag och väggar till hus med "Brettstapelbauweise", har utvecklats och 
används i södra Tyskland, Österrike och Schweiz. En av de mera kända förespråkarna är 
Julius Natterer, professor vid LTH i Lausanne. Bjälklagen - och även väggarna - byggs av brä
der som spikas ihop på platsen eller till element vid fabrik. Även sidobräder av lägre kvalitet 
kommer till användning. 

Att bygga massiva plattor av bräder och plankor som hopfogas med spikar är känt även i vårt 
land. Till broar har lamelldäck av kantställda, hopspikade plankor använts sedan länge och 
används fortfarande, särskilt i rörliga broar där man eftersträvar låg vikt. Under sågverks
epoken byggdes "knubbhus" av brädbitar som man gratis eller till låg kostnad fick från såg
verket. I stället för av timmer "murade" man väggarna av dessa korta brädstycken som spika
des omlott på varandra. 

Fuktkvoten på det ingående virket väljs som regel förhållandevis hög, ca 15 %. Vid spikning 
är det inte lämpligt med alltför låg fuktkvot bl. a. för att man vill undvika problem med sväll-
ning under tiden fram till dess byggnaden tas i bruk och formändring av brädorna vid kraftig 
nedtorkning. Den krympning som inträffar genom uttorkning av den färdiga byggnaden, resul
terar i springor mellan lamellerna. Med 15 % i utgångsfuktkvot kan man i ett centraleldat hus 
i Sverige få en krympning i tvärled som uppgår till 3 %. Man får därför räkna med springor, 
av ojämn storlek, mellan lamellerna i spikade bjälklag och väggar. 
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V i d spikning skarvas brädorna, lamellerna, ofta stumt ände mot ände. Skarvarna förskjuts 
mellan de olika lagren av lameller. Stumskarvning, i kombination med spikning, resulterar i 
tydligt lägre styvhet och hållfasthet hos plattan än när brädorna är genomgående. I tvärled är 
styvheten lägre hos spikade än hos limmade eller tvärspända plattor t i l l föl jd av eftergivlighet 
i spikförbanden och avsaknad av plattverkan. Förmågan att ta upp koncentrerade laster är 
lägre t i l l föl jd av sämre lastspridning. Eftergivligheten i spikförbanden resulterar också i låg 
skivverkan. 

I Sverige används spikade plattor, platsbyggda eller som element, med tjocklekar 120-220 
mm. Maximala spännvidden för plattor i ett fält är ca 6 meter. 

Figur 3.1 Spikat bjälklagselement 

3.1.3 Dymlade plattor 
Under de senaste åren har en produkt som kallas Bresta utvecklats i Österrike. Bresta är ett 
element som enbart består av trä. Man har använt sig av en gammal och enkel metod, nämli
gen att sammanfoga trä med dymlingar. Dessa dymlingar, med en diameter på 25 mm, pressas 
in i förborrade hål. Genom denna konstruktion anser man sig erhålla en produkt som har 
högre böjstyvhet och bättre kvalitet i jämförelse med spikade element. Elementen byggs av 
sidobräder med tjocklekar från 22 t i l l 34 mm och kan fås med hyvlad yta eller enbart med 
råsågad yta. Normalt används virke med cirka tio procents fuktkvot. Elementen kan tillverkas 
och levereras i valfria storlekar med bredder upp t i l l 900 mm, längder upp t i l l 3 500 mm och 
tjocklekar från 80 t i l l 200 mm, samt med eventuella håltagningar utförda. 
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Figur 3.2 Brestaelement 

3.1.4 Tvärspända plattor 
Tvärspända träplattor har sedan mitten av 1970-talet använts i träbroar. Tekniken utvecklades 
i Kanada och har sedan dess kommit t i l l användning och vidareutvecklats bl . a. i USA, 
Schweiz och Australien. Sedan 1994 har tekniken använts också i Sverige i ca 200 träbroar 
och i ett antal hus. 
Genom tvärspänning av träplattan uppnås ett antal fördelar: 

Tvärspänningen resulterar i minskad nedböjning genom platteffekten. Detta är särskilt 
påtagligt för koncentrerade laster men gäller även för utbredda laster. 
Spännstängerna fungerar som armering i plattans tvärled och minskar därmed väsentligt 
de fukt- och temperaturbetingade rörelserna. 
Lamellerna, respektive elementen, samverkar genom friktionen. Därigenom kan man 
utnyttja systemeffekten och tillgodoräkna sig högre hållfasthetsvärden på det ingående 
virket. 
Genom friktionen mellan lamellerna/elementen kan man uppnå skivverkan i bjälklagen. 

- Ganska stora genomföringar kan göras utan avväxlingar. 

3.1.4.1 Tvärspända limträbjälklag 
Bjälklaget byggs av limträelement som placeras liggande intil l varandra. Bjälklagstjockleken 
är maximalt 215 mm, bredden vanligtvis ca 1 m och längden maximalt 35 m. Elementens 
leveransfuktkvot anpassas t i l l träets jämviktsfuktkvot i den färdiga byggnaden. Bjälklagsytan 
delas in i 8-10 m breda sektioner som spänns ihop med genomgående spännstänger. Skarvarna 
mellan sektionerna placeras företrädesvis under eller i anslutning t i l l väggar. Bjälklagsytan 
kan efter ytbehandling användas som golvyta, utan synliga skarvar mellan elementen. Ele
menten kan tillverkas av furu eller gran, med fenol-resocinollim som ger rödaktiga fogar eller 
med melaminlim som ger nästan osynliga limfogar. 

3.1.4.2Tvärspända bjälklagselement (typ MTAB) 

Bjälklagselementen består av lameller - plankor - som hålls ihopspända med hjälp av stål
stänger. Lamellerna pressas vid tillverkningen samman med hjälp av en hydraulisk press. 
Sedan de genomgående spännstängerna försetts med påsvetsade ankarplattor avlägsnas 
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presstrycket. Därvid minskar kontakttrycket mellan lamellerna samtidigt som stängerna 
erhåller sin förspänning. 

Elementets långsidor är försedda med ett längsgående spår som rymmer förankringsbrickoma 
och de styrplankor som överför tvärkraftema mellan elementen. Sedan elementen monterats 
int i l l varandra, görs en urfräsning i fogen för en list som täcker springan. Efter slipning och 
ytbehandling kan bjälklagets översida användas som golvyta. 

Som standard är tjockleken maximalt 220 mm, elementbredden 2,4 m och längden 12 m. 

Figur 3.3 Tvär spän t bjälklagselement typ MTAB 

3.1.4.3 Tvärspända bjälklagselement (typ Silvatech) 

De ca 1 m breda elementen tillverkas av balkar av sågat virke eller limträ. Genomgående 
armeringsjärn limmas fast medan balkama hålls hopspända. Vid normala fuktkvotsvariationer 
räknar man inte med någon breddändring. De enskilda elementen sammanfogas på bygg
platsen t i l l en bjälklagsplatta. Elementtjockleken är som standard upp t i l l 140 mm, element
längden upp t i l l 15 m. 

3.2 Lådtvärsnitt 
V i d spännvidder över 6-7 m är ihåliga tvärsnitt konkurrenskraftiga. V i d stora spännvidder, 10 
m och däröver, är hålelementet det främsta massivträaltemativet. När elementet görs ihåligt 
och tvärsnittsytan minskas t i l l hälften, minskar styvheten med endast 15-20 %. Det är oftast 
bjälklagets styvhet och inte hållfastheten som är dimensionerande. Tvärstyvheten, och därmed 
lastspridningen, är lägre än för den massiva plattan. Hålelementet ställer höga krav på produk
tionskunnande och kräver stora investeringar. 

När det ställs krav på ljudisoleringen måste hålelementen, på samma sätt som de massiva 
plattorna, kompletteras med övergolv eller undertak, eller bådadera. I Schweiz, där dessa ele
ment mest används, brukar man lägga någon typ av flytande golv och använda ett undertak 
som är elastiskt upphängt. Med tvärförspänning bör det vara möjligt att använda översidan 
som golvyta, om man kan säkra kraven på ljudisolering. 
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Ett exempel på lådkonstruktion är Lignatur, som tillverkas i Schweiz. Bjälklagselementen 
tillverkas i höjder från 120 t i l l 320 mm, i bredder från 200 t i l l 1200 mm och i längder upp t i l l 
16 m. Den maximala spännvidden uppgår t i l l ca 10 m. 

Figur 3.4 Bjälklagselement med lådtvärsnitt (Lignatur) 

Figur 3.5 Element med liv av hoardskivor 

3.3 T-bjälklag 
T-plattan, med livet uppåtvänt, är en konstruktion som på byggplatsen kompletteras med ett 
övergolv. Installationer kan dras mellan balkama och utrymmet kan fyllas upp för att ge bättre 
ljudisolering. Virkesåtgången är vid en given spännvidd ungefär 30 % lägre än för en massiv 
platta. 

Ett system av detta slag är Lignotrend. Underplattan är limmad av två lager bräder med en 
sammanlagd tjocklek av 38 mm. De uppåtvända liven består av balkar som är hoplimmade av 
20 mm tjocka lameller. Den bärande konstruktionens höjd är 80-260 mm. Ovanpå balkama 
tvärs längdriktningen är pålimmat ett lager reglar som är 30 mm höga och 60 mm breda, med 
det f r ia avståndet 65 mm. Som standard är elementbredden 0,6 m, längden är maximalt 16 m. 
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Figur. 3.6 Bjälklagselement typ Lignotrend 

3.4 Sam verkansbjälklag 
Utvecklingen i Sverige har hittills främst varit inriktad mot torra lösningar. I Mellaneuropa är 
samverkansbjälklag, med pågjutning av betong, en ofta använd lösning. Ett flertal lösningar 
och patent finns för kraftöverföring mellan trä och betong. 

Dessa bjälklag klarar med given tjocklek större spännvidder än rena träbjälklag. Stabilise
ringen av husstommen, större spännvidder och ljudisolering klaras enklare än med enbart trä. 
Nackdelar är att färdigställningsgraden minskar, egentyngden blir större, att byggfukt kan bli 
ett problem och att ytterligare en yrkeskategori behövs vid uppförandet. 

Figur 3.7 Samverkansbjälklag med massiv träplatta och betongpågjutning. 
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4. Väggar 
Väggarna i ett massivträsystem har ofta samma uppbyggnad som bjälklaget. På grund av helt 
annan funktion i byggnaden ställs dock andra krav på väggarna än på bjälklaget. 

Betong har varit det dominerande materialet t i l l bärande väggar i flerfamiljshus. Genom att 
istället använda en stomme av massivträ kombineras betongstommens fördelar när det gäller 
värmelagring och bärighet med träregelstommens fördelar gällande vikt och anpassnings-
barhet. Massiva väggar av trä kan produceras rationellt vid en industriell tillverkning. Sådan 
tillverkning av väggelement förekommer dock inte ännu i Sverige. 

Ytterväggar av massivträ kompletteras på byggarbetsplatsen med installationer och isolering. 
0 0 o 2 

Med en isoleringstjocklek på 120 mm erhålls ett U-värde på cirka 0,25 W/m K. 

Infästningen av elementen kan enkelt utföras exempelvis med vinkelbeslag eller träskruv. Vid 
högre byggnader kan man behöva komplettera med olika typer av uppstyvande stålbeslag vid 
anslutningspunkterna. Kombineras de massiva träväggarna med bjälklag av samma material 
och med synliga träytor kan byggnaden lagra stora mängder värme och fukt under varma och 
avge motsvarande under kallare perioder. 

4.1 Väggtyper 
Massiva bärande väggar kan utföras på många olika sätt. Massiva enskiktsväggar av trä har 
under århundraden utförts i form av liggtimmer eller skiftesverk. Modernare fonner av väggar 
i massivträ har på senare år vunnit terräng i Mellaneuropa. Anledningen t i l l detta är främst nya 
tekniska lösningar som gjort det möjligt att med måttliga investeringar tillverka träelement. 
Dessutom har den ökande miljömedvetenheten bidragit t i l l utvecklingen. 

På marknaden i Mellaneuropa finns ett antal färdiga produkter och det pågår även 
försöksverksamhet kring uppbyggnaden av den massiva träskivan. 

Aktuella alternativ är: 

• Element sammanfogade med spik eller dymlingar 

• Limmade element 

4.1.1 Väggelement sammanfogade med spik eller dymlingar 
De spikade elementen utförs oftast av sidobräder med en tjocklek av 25-35 mm. Även plankor 
med större tjocklek används. Spikningen utförs manuellt i spikjiggar eller maskinellt i spik-
ningsmaskiner. I dessa kan element tillverkas i bredden ca 2,5 m och i längder upp t i l l ca 12 
m. Brädorna skarvas stumt ände mot ände. Kompletteringar och anpassningar av vägganslut
ningar, skarvar och fönsteröppningar utförs oftast i fabriken, med användning av CNC-an-
läggningar. Därmed erhålls mycket hög noggrannhet. 

Under de senaste åren har ett vägg- och bjälklagselement (Bresta), som hopfogas med dym
lingar utvecklats. Det beskrivs närmare i avsnittet om bjälklag. 
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4.1.2 Limmade element 
I Mellaneuropa tillverkar ett antal företag massiva träelement med limmad konstruktion. 
Elementen utförs t i l l stor del färdiga i fabrik och tillverkningen fungerar som ett komplement 
t i l l annan verksamhet. 

Ett system som används i Mellaneuropa är Lignotrend Holzblocktafel, som också beskrivs i 
avsnittet om bjälklag. Elementen levereras och monteras som väggskivor och kompletteras på 
byggplatsen med över- och underskivor för olika typer av öppningar. Dessa skivor följer med i 
leveransen. Elementen kan fås med bredder från 125 t i l l 1 250 mm och med standardlängder 
från 2,5 - 3 m. De kan även fås objektsanpassade. Montering och stomkomplettering utförs på 
byggplatsen av en kontrakterad entreprenör. Höra- och tvärväggsanslutningar kompletteras 
med anpassade limträprofiler. Genom väggens uppbyggnad kan mycket stora laster tas upp 
och ett formstabilt element erhålls. Utformningen har också den fördelen att stora punktlaster, 
exempelvis från takbjälkar, kan tas upp utan extra förstärkningar. Installationer förläggs i 
väggens håligheter. 

Figur 4.1 Element av korslagda brädor (Lignotrend) 

Steko-Holz är små träelement, som byggstenar, med en storlek av 64 cm x 32 cm x 16 cm. 
Dessa staplas på byggarbetsplatsen t i l l bärande väggar och kompletteras med isolering och 
fasadmaterial. Utvecklingsarbete pågår i Mellaneuropa och hittills har endast ett pilotprojekt 
uppförts. 

En väggtyp som i mindre omfattning använts i Mellaneuropa är Lignatur hålelement (se figur 
3.4) Elementen består av plankor som limmats t i l l rektangulära ytelement med bredder från 
195 mm t i l l 1 000 mm. Dessa träelement i lådformat är fyllda med fiberisolering. Til lverk
ningen kräver en stor investering vid tillverkning i större skala och därmed blir slutprodukten 
relativt dyr. I byggnader som kräver ljudabsorberande väggar och där dämpningen är integre
rad, kan dock elementen vara ett tänkbart alteraativ. 
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5 Balkonger 
I ett Trätekprojekt har en balkong av massivträ utvecklats och hittills producerats i liten skala 
(RygaAB). Utvärderingen visar att produkten är intressant på grund av låg vikt, stor f lexibi
litet och goda egenskaper. Det är inte känt att balkonger av massivträ tillverkas på andra håll 
än i Sverige. 

Balkongpiattor har av tradition utförts av betong, stål eller av skivor eller trätrall på underlag 
av träbjälkar. Balkongplattor av betong har hög egenvikt och kräver ofta stödkonstruktioner. 
Med balkongplattan i massivt trä bör normala utkragningslängder kunna klaras med enbart 
inspänning i bjälklagen. Låg egenvikt hos balkongplattor har betydelse även vid monterings
arbeten och vid dimensionering av de bärande konstruktionerna. V i d renovering av äldre 
byggnader är ofta infästningen av nya balkonger ett problem. Med lätta balkongplattor av trä 
kan detta problem minimeras samtidigt som man får en enkel och robust produkt. 

5.1 Normer 
För balkongplattor av massivt trä kan råden och anvisningarna i BKR 99 och BBR 99 använ
das utan några begränsningar. V i d inglasning av balkonger ska det beaktas att ytskiktet för den 
ovanliggande plattan under vissa förhållanden måste kompletteras med tändskyddande be
klädnad. 

5.2 Infästningar och ytskikt 
Nya betongbjälklag kan utan större insatser förses med infästningar som klarar aktuella laster. 
Några svårigheter att klara infästningar i träplattan föreligger inte heller. Betydligt svårare är 
att finna lämpliga förankringar i de befintliga bjälklagsplattorna. 

För massiva balkongplattor av trä är det av största vikt att ytbeläggningen kan utestänga skad
lig fukt. Plattorna har belagts med en polymerbetong {Elko-Strong Pro-Mastic). Tidigare ut
förda försök har visat att materialet ger ett acceptabelt fuktskydd. Ytterligare täthetsprov
ningar bör dock utföras. 

5.3 Aktuella alternativ och kostnader 
Massivträplattorna kan konkurrera med betongplattor vid små serier, men vid stora serier före
faller det bl i billigare med betongplattor. Balkongplattor av trä har en klar fördel med sin låga 
egenvikt, vilket talar för träalternativet är särskilt konkurrenskraftigt vid utbyte av befintliga 
balkongplattor. 
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6 Trappor 
Vid byggande av flervåningshus av trä är det naturligt att även trappelementen utförs i trä. En 
utveckling av prefabricerade trappor av massivträ anpassad för de krav som ställs i fler
våningshus är nödvändig. Trappor av massivträ kan bli en stor produkt i framtiden. Trapp-
löpens låga vikt gör också att produkten är mycket lämplig vid renovering av befintliga 
byggnader. 

Trappor t i l l flerfamiljshus har traditionellt byggts i betong, platsgjutna eller prefabricerade. I 
de flervåningshus i trä som redan byggts har trapporna i de flesta fallen utförts platsbyggda 
med kompletterade med skivmaterial. Denna lösning har inte varit en helt tillfredsställande. 

6.1 Fördelar med massivträtrappor 
Trappor av massivträ som bärande konstruktion ger ett flertal fördelar, bland annat: 

• Enkel konstruktion 

• Enkel anpassning av bärande konstruktion t i l l olika belastningsfall 

• Klarar stora spännvidder 

• Känslomässigt liknar den betong 

• Enkla infästningar 

6.2 Brandegenskaper 
För trapplan och trapplopp gäller för tre- och fyravåningshus ett krav på bärförmåga i minst 30 
minuter vid brand. Med en massiv trätrappa klaras bärförmågan i de flesta fall med den 
mängd trä som krävs för styvhet och bärförmåga. Trapporna måste förses med ett tänd-
skyddande skikt, som exempelvis kan utgörs av en gipsskiva eller brandskyddsfärg. Genom 
att förse undersidan av trapploppen med akustikskivor av träullsplatta eller mineralull kan 
både den tändskyddande egenskapen och förbättringen av rumsakustiken kombineras. 

6.3 Ytskikt 
T i l l en trappa av massivträ är det möjligt att använda ett flertal olika typer av ytskikt. Synliga 
ändträytor med stor slitstyrka får man om stegen integreras i den bärande konstruktionen. Med 
furu eller gran och stående årsringar ökar slitstyrkan hos planstegen med 15-30 procent. I mi l 
jöer med hårt slitage och där man önskar underhållsfrihet är en sådan trappa emellertid mindre 
lämplig. Med ytskikt av hårda träslag får man en slitstark yta som är bättre anpassad för fler
familjshus. För att kunna nyttja trapporna under byggtiden kan t.ex. monteras ett slitskikt som 
demonteras eller byts ut i så sent skede i byggprocessen som möjligt. Plansteg som är enkla att 
montera och utbytbara är därför en tänkbar väg för att uppfylla detta önskemål. 

Trappa som ska förses med någon typ av matta bör, för att undvika genomslag av brädskarvar, 
förses med en beklädnadsskiva under beläggningen. Massiva trappor utgör ett stabilt underlag 
som är lämpligt för beläggning med klinkerplattor. Här krävs ytterligare utvecklingsarbete vad 
gäller val av fästmassa och fogmaterial. Vid montering av skivmaterial, ledningar och arma-
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turer är den plana undersidan ett mycket bra underlag som förenklar arbetet väsentligt i jäm
förelse med betongunderlag. 

6.4 Aktuella alternativ 
I Sverige har ett par trapplopp byggts i massivträ, en prototyp med planstegen belagda med 
kl inker och en trappa med gångytorna av trä. I Tyskland finns också exempel på trappor i 
massivträ. Tillverkningen kan ske med små resurser för mindre serier, men även industriellt 
vid större volymer. V i d en enkel tillverkning kan plankor spiklimmas tillsammans manuellt. 
Stegen kan då utföras av tillsågat limträ och skravas i den bärande massiva träplattan. 

För att montering på arbetsplatsen ska bli rationell bör vilplanen integreras med trapploppen. 
Upplagen kan då placeras på yttervägg och lämpligen på hisschakt eller likvärdig vägg. En 
sådan konstmktion är gynnsam för ljudisoleringen. 

De vanligaste förekommande trapploppen i ett trapphus med vilplan är mellan 3,1 och 3,3 
meter långa. Den bärande massiva plattan får då en tjocklek på ca 145 mm. 

Svängda trapplopp och spiraltrappor uppbyggda av massivträ är fortfarande ett outforskat 
område som kräver utvecklingsinsatser. 

7 Ekonomi 
Låga byggkostnader är det främsta och allt överskuggande argumentet för satsningar på den 
svenska byggmarknaden. I andra länder och under mer stabila ekonomiska förhållanden i 
Sverige, finns det också andra saker än byggkostnaden som avgör. Men det är naturligtvis 
alltid mycket enklare att sälja det som är billigt. På den fronten klarar sig massivträprodukter 
ganska bra. 

För småhussektorn kommer troligen i första hand bjälklag av massivträ att användas men 
även väggar av massivträ kan framledes bli en intressant produkt. Det visar inte minst 
utvecklingen hos utländska tillverkare där t.ex. LIGNOTREND uppvisar en produktions
ökning från 18000 m" t i l l över 100000 maunder åren 1993 t i l l 1998. 

7.1 Val av byggmetod 
Val av byggmetod är beroende på ett antal faktorer bland annat: 

• Tillgänglig utrustning 

• Arbetskraft, platsorganisation 

• Leverantörer 

• Byggtid, årstid 

Utifrån dessa faktorer väljs den bäst lämpade byggmetoden för det aktuella objektet som kan 
utföras platsbyggt eller av prefabricerade element. 
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Platsbygge är ett flexibelt system där planlösningar och fasader kan varieras och anpassas t i l l 
aktuella önskemål och krav. Eventuella felaktigheter i projekteringen får inte de fatala följder 
som det kan få vid prefabricerade element. Svinn och kostnader för tillvaratagande av rest
produkter är högre för platsbygge i jämförelse med objekt där prefabricerade element används. 
V i d användning av prefabricerade element kan byggtiden minskas och förutsättningarna för 
god kvalitet kan bättre säkerställas eftersom tillverkningen sker inomhus. 

Bärande väggar och bjälklag av trä kan utföras på olika sätt beroende på de omständigheter 
som gäller för det tänkta objektet. Spikade väggar kan utföras med enkel eller avancerad 
utrustning. Limmade väggar blir troligen enbart aktuellt vid storskalig produktion. Utförs 
väggarna med våningshöga element kan bjälklagen placeras direkt på väggelementen Alter
nativet är att f lervåningshöga element monteras och bjälklagen hängs in mellan väggele
menten. Montering av golvelement måste i det fallet utföras med hög noggrannhet för att 
undvika förskjutningar av de bärande väggarna. 

7.2 Konkurrenskraft 
En sammanställning av gjorda förhandskalkyler och uppföljningar av genomförda objekt kan 
ge en fingervisning om massivträkonceptets konkurrenskraft 

Platsbyggda regel stommar jämfördes med ytelement och volymelement av massivträ (tabell 
7.1). • 

Studien visar att byggsystem av massivträ kan konkurrera med både prefabricerade volymer 
utförda med träregel stomme och platsbyggda regelstommar. Direkta jämförelser mellan vo
lymelement och ytelement bör dock göras med en viss försiktighet. En så liten skillnad som 
5-15 % mellan kalkylerna kan bero på vad som räknas med av platskostnader, vinstpåslag, 
kvalitet o d. 

Tabell 7.1 Jämförelser av byggkostnader mellan olika system 

Objekt Kostnad jmf. alt. Massivträalt. 
Jämförelse mellan betong och massivträ, 3-vånings 
bostadshus (1999) 6 775 000 6 852 600 
Vetenskapsstaden steg 1 Jämförelse mellan 
volymelement utfört i massivträ alt. med 
träregelkonstruktiony (1997) 10 500 000 10 800 000 
Vetenskapsstaden steg 1, jämförelse mellan platsbyggd 
regelstomme och stomme av massivträelement (1997) 

11 030 000 11 079 000 

En uppföl jande kalkyl utfördes 1999 i projektet Vetenskapsstaden steg 2. Skillnaden mellan 
systemen var då mindre än 3 %, t i l l fördel för byggnad med träregelkonstruktion. 
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7.2.1 Påverkande faktorer 
En jämförelse mellan olika byggnadsalternativ är en sammanvägning av en mängd olika 
faktorer. Många av dessa faktorer är beroende av subjektiva bedömningar men är i ett flertal 
fall objektspecifika. Tabell 7.2 visar några av de faktorer som måste beaktas vid en 
jämförelse . Tabellen visar också en skattning av de kostnadsfördelar det innebär att bygga 
med massivträ. 

Tabell 7.2 Jämförelse av byggalternativ. Uppskattning av kostnadsfördelar vid jämförelse 
mellan massivträstomme och betongstomme. (1 fördelaktigaste alternativ, 3 minst fördelaktigt 
alt.) 
Faktorer 1 lärci^c / Betong Massiv t ru / ppstxattad kostnadsfördel 

-nit. -alt. alternativ lör 
mass i vira i / / / / / . tncd hetonii 
(kr/in vaning.S] ta) 

Grundläggningskostnader 1 3 2 50-150 kr/nr 
Uppvärmningskostnader 3 1 2 -3% 
Rivningskostnader 2 3 1 
Produktionskostnader 

Frakt 1 3 2 50-90 k r /m ' 
Montage 1 3 2 30-55 kr/m-
Andringar, kompletteringar 2 3 1 25 kr/m^ 
Infästningar 2 3 1 10- 50 k r W 
Uttorkning 2 3 1 15-45 k r W 
Vinterkostnader 2 3 1 20-40 kr/m^ 
Projektering 3 1 2 - 2 % 

Bärigh et/spänn vidd 3 1 2 
Miljö/kretslopp 2 3 1 

Fördelar för träbyggande vid en jämförelse med betong kan förväntas överstiga 200 kr/m^ 
våningsyta. Där objekt med dåliga grundläggningsförhållanden föreligger kan kostnaden för 
massivträaltemativet klart understiga kostnaden för motsvarande objekt i betong. 

7.2.2 Lägre fraktkostnader 
Under produktionsskedet har byggsystem av trä en rad fördelar i jämförelse med betong. 
Fraktkostnaderna blir lägre vid prefableveranser. För prefabricerade element eller volymer är 
fraktkostnaden ofta en stor kostnad. Träelementens relativ låga vikt ger låga fraktkostnader 
eftersom hela fraktvolymen kan nyttjas. Det medför att tillverkare kan nå ut t i l l en större 
marknad. Träelement kan oftast lyftas med normala byggkranar vilket ger kortare montage
tider och lägre kostnader än vid användande av mobilkranar. Kostnaderna vid ändringar och 
kompletteringar av massivsystem är dessutom lägre än med betongsystem. 

7.2.3 Stabilt underlag 
För installatörer medför massivbyggsystemet enkla håltagningar och minskade kostnader för 
infästningar av ledningar, armaturer, fixturer mm. I ett kontorshus finns det 3-4 infäst-
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ningar/m^ bjälklag, se figur 7.1. Massivbjälklag av trä erbjuder ett plant och stabilt underlag 
för infästningar. En uppföljning av ett byggobjekt utfört med massivbjälkag av trä har visat på 
besparingar på över 50 kr/m^ våningsyta. V i d tillverkning av ytelement och volymelement bör 
ledningar, avloppsbrunnar m.m. monteras på fabrik så långt det är möjligt och enbart mindre 
kompletteringar utförs på byggarbetsplatsen. 

Byggsystem av massivträ är mycket lämpliga för byggande i kallt klimat. Kostnader för upp
värmning erfordras ej. Projekteringskostnader kommer troligen att bli betydligt lägre för ett 
massivbyggaltemativ då konstruktionsberäkningar och stomritningar bör kunna bli färre, 
framförallt i jämförelse med platsbyggda regelkonstmktioner. 

7.2.4 Konstruktiva fördelar 
Bärigheten hos en vägg av massivträ är mycket hög och kan ofta tävla med betong i konstruk
tionen. Möjligheten att anpassa väggen t i l l lämplig tjocklek samt anpassning för objektets 
specifika förhållanden gör byggsystemet flexibelt. 

Bjälklag av massivträ kan utföras med spännvidder på över 6 meter med normalt förekom
mande dimensioner. Det innebär att det finns ett träalternativ som inte enbart klarar stora 
spännvidder utan även klarar att uppta punktlaster utan extra förstärkning. 

7.2.5 Grundläggning 
Studier visar att belastningen av undergrunden miniskar med 30-50% vid användande av ett 
byggsystem av massivträ. För grundläggning vid dåliga markförhållanden finns det idag två 
dominerande alternativ, pålning och kompensationsgrundläggning. Exempelvis erfordras det 
ett 100-tal pålar för ett femvåningshus med en byggyta av 1000 m^. Med pållängder av 40 
meter innebär den minskade belastningen på undergrunden att kostnaderna för grundlägg
ningen kan minskas med ca 100 kr/m" våningsyta. 

7.2.6 Miljöfördelar 
Trä är det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet som finns i stora mängder i vårt land. De re
lativt stora kvantiteter virke i solid form som ingår i massivträsystem kan återanvändas och 
kräver ingen hög insats av energi vid förädling. 

Med massivträsystem kan antalet ingående materialslag reduceras och återanvändningen un
derlättas. Trä är dessutom ett byggnadsmaterial som oftast kan erhållas från leverantörer på 
orten. Miljöpåverkan från massivträstomme, regelstomme och betongstomme har jämför ts i 
Vetenskapsstaden, steg 1. När det gäller växthuseffekt, försurning och övergödning har de trä-
baserade stommarna en lägre miljöpåverkan än det aktuella betongalternativet. 

7.2.7 Deponering utan kostnad 
Kalkylering av kostnaderna för rivning av hus kan tyckas vara relativt ovidkommande efter
som det ligger långt in i framtiden. Vanligtvis kan livslängden för ett nybyggt hus beräknas t i l l 
50-70 år i vårt land. Med dagens komplexa konstruktioner kan sortering av rivningsmassor in-
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nebära höga kostnader. Demontering av skivor av olika material och friläggning av isolering, 
gör att kostnaderaa blir höga. 

Därför finns en strävan att göra konstmktionen så homogen som möjligt. Varje skikt skall 
kunna friläggas så enkelt som möjligt från underlaget. Betongväggar med utvändig isolering 
utan reglar är därför en mycket bra konstmktion ur den synpunkten. Kostnaderna för rivning 
och sönderdelning av betongmaterialet är däremot höga. Kostnaderaa för deponering av 
betongrester kan i Sverige uppgå t i l l 500 kr/m^ och för blandat skrot t i l l 100-200 kr/rn^. 
Träprodukter kan oftast deponeras utan kostnad. 

7.3 Känslighetsanalys 
7.3.1 Materialåtgång 
Förbmkningen av virke t i l l bostadsbyggande har minskat från 1750 mi l j . mVår under åren 
1970-1980) t i l l 750 m i l j . mVår under åren 1985-1995. (Den svenska trävammarknaden, del 3, 
Anders B audi n.) 

Mängden sågat virke i en byggnad med regelstomme kan för en lägenhet på 80 m^ beräknas 
uppgå t i l l ca 7 m''. För motsvarande lägenhet utförd i massivträ åtgår ca 25 m"̂  och för en 
lägenhet i ett betonghus 2,7 m . T i l l nämnda mängder tillkommer trä som åtgår t i l l snickerier, 
listvirke, yttertakskonstmktion mm. Vid en utförlig jämförelse bör även virkesåtgång för 
ställningar, formar, stödkonstruktioner mm beaktas. Med andra ord är virkesåtgången t i l l en 
byggnad uppförd i massivträ ca 4 t i l l 5 ggr större än t i l l en byggnad uppförd med regel
stomme. Inberäknas skivmaterial baserade på träråvara kommer skillnaden mellan massivträ 
och regel stommar att var en faktor tre. 

Antas att ca 10 % av en årsproduktion på 10 000-15 000 lägenheter uppförs i massivträ inne
bär det att efterfrågan på trä för byggnadsändamål kommer att öka med ca 90-100 000 m3. 

Tabell 7.3 Jämförelse av ingående mängd trä i hus av betong, i massivträ och i hus med 
träregelstomme 

Betonghus Massivträ Regelstomme 
nr nr ,„' nr 

Bärande ytterväggar 11 2,5 173 24 173 9,5 
Utfackningsväggar 96 4,6 
Bärande innerväggar 141 - 135 18 135 2,8 
Lgh-skiljande väggar 40 0,8 38 1 38 0,7 
Övriga väggar 102 1.0 11 1 110 1,0 

Bjälklag 262 - 262 41 262 8,9 

Totalt 456 m^ 8,9 m^ 85 m-̂  23 m^ 
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7.3.2 Kostnader for ingående material 
Mängden trä kommer att öka betydligt med hus utförda enligt massivbyggsystemet. Det är 
därför av största vikt att virkespriser kan hållas stabila och att stor prisröriighet kan undvikas. 

Vid en jämförelse av prisökningen mellan konkurrerande material kan man se att skillnadema 
mellan trävirke, betong och stålreglar är små. Mellan åren 1980 t i l l 1998 är de mindre än 
12%. 

Stabilitet under längre tidsperioder kan uppnås genom långsiktiga avtal (årsavtal) mellan 
materialleverantörer och producenter av hus i massivträ. 
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Figur 7.1 Förändring av priser (Index E84) mellan åren 1984 och 1989 

7.3.3 Prisändringar under perioden 1984-1998 
Förändringar av priset på sågat och torkat virke har en stor betydelse för tillverkningen av 
massivträelement. Virkespriset påstås ofta variera mycket i jämförelse med priset på andra 
byggnadsmaterial. Vid en jämförelse mellan ett antal material kan man se att virke under åren 
1984-1998 har en något högre rörlighet både uppåt och nedåt i jämförelse med betong, 
plåtreglar och mineralull medan rörligheten i pris för armering är i lika stor. 
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Förändring av entreprenadindex mellan 1984-1998 för trävirke 

R̂  = 0,8797 

-Trävirke 
• Linjär (Trävirt<e) 

Figur 7. 2 Förändring av entreprenadindex för trävirke. 
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8 Marknad 
Situationen för byggsystem och byggelement av trä i allmänhet och för massivträ i synnerhet, 
är olika på de marknader som för närvarande är mest aktuella. Närmarknaden omfattar i stort 
sett hela Europa och den globala marknaden är mycket stor. I Europa byggs det cirka 1,7 mil
joner lägenheter varje år. Av dessa utförs cirka 10 % i trä. Detta kan jämföras med USA där 
cirka 90 % av alla lägenheter byggs i trä. Potentialen är mycket stor för ökat träbyggande i 
Europa. 

Närmast ifråga kommer utöver den svenska och den nordiska marknaden främst den 
mellaneuropeiska, den brittiska och den japanska. 

En förutsättning för att man ska lyckas i marknadsföringen är att man lyckas med 
marknadsanpassningen och erbjuda: 
• Produkter 
• Systemlösningar 
• Marknadsbeteende 
• Strategier och samverkansformer 

8.1 Norden 
Sverige och de övriga nordiska länderna är viktiga marknader där massivträ redan fått fotfäste. 
De projekt som genomförts har uppmärksammats av byggbranschens aktörer. Den för när
varande låga volymen för bostäder kommer sannolikt att öka under de närmaste åren. Lokaler 
kommer att vara av större intresse när det gäller massivträ. 

Miljöaspekter väger tungt när massivträ väljs. Största frågetecknet, särskilt när det gäller bo
städer, rör ekonomin. Efterfrågan på råd, anvisningar och referenser är också stor. De mark
nadsnischer som förefaller mest intressanta att undersöka närmare för Sveriges del är kontor, 
skolor och vårdinrättningar. Bostäder som kan byggas av små företag och bostäder med eko
logisk framtoning är andra exempel. 

8.2 Europa i övrigt 
Massivträsystem i modern tappning förekommer i dag i Schweiz, Österrike, Lichtenstein och 
södra Tyskland. Utvecklingen i Mellaneuropa är av naturliga skäl anpassad till den nära
liggande marknaden med låg industrialiseringsgrad och nischkaraktär. De lösningar som 
tillämpas där passar inte alltid den svenska byggindustrins förutsättningar. Att hus med 
stommar och andra komponenter av solitt trä är kända och har gott anseende är till fördel för 
svenska exportsatsningar riktade mot området. 

Samma nischer som i Sverige är aktuella även på marknaden i Mellaneuropa, men alla är inte 
lika intressanta ur affärssynpunkt. Bostäder som kan byggas av små företag och bostäder med 
ekologisk framtoning är andra exempel. 

Nedan ges en något mer detaljerad bild av situationen i Tyskland. 
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8.2.1 Tyskland 

Marknaden 
Tyskland kommer med stor sannolikhet att bli den viktigaste exportmarknaden för svenska 
tillverkare av massivträprodukter. Byggproduktionen uppgår totalt till ca 500 000 bostäder per 
år. 

Tyskland har en av de starkaste ekonomierna i världen. "Det tyska undret", som inträffade i 
Västtyskland efter andra världskriget, pågår nu i de nya delstaterna som införlivades efter 
Berlinmurens fall 1989. Under det närmaste decenniet kommer de allra tyngsta investe
ringarna på bostadsfronten att göras i östra Tyskland. Bostäderna är i dåligt skick och allra 
sämst är de som byggdes mellan 1960 och 1990.1 dessa elementbyggda hus användes betong 
av mycket låg kvalitet. Det tyska byggnadsministeriet beräknar att 80 % av bostäderna i östra 
Tyskland måste åtgärdas. Den tyska hyresgästföreningen hävdar att hälften av lägenheterna i 
de nya delstaterna inte är att betrakta som människovärdiga bostäder. 

Man får ändå inte dra för höga växlar på möjligheterna i östra Tyskland. Den ekonomiska 
återhämtningen har nämligen bromsats under de senaste åren. Det ökade utbudet och stigande 
priser har inte motsvarats av ökad efterfrågan och betalningsvilja. Bostadsbyggandet i de nya 
förbundsstaterna ökade 1993 med 29 %, 1994 med 46 % och 1995 med 16 procent jämfört 
med föregående år. 1996 stannade ökningen på 2,5 % och 1997 minskade den med 4 %. 
Minskningen sker av flerbostadshus medan byggandet av en - och tvåfamiljshus ökar. Det har 
nämligen varit en medveten politik från regeringen att öka boendet med äganderätt. 

1995 investerades det för 650 miljarder kronor i nyproduktion av bostäder i Tyskland. 450 
miljarder satsades på kommersiella byggnader. Byggkostnaderna i Tyskland är relativt höga, 
för en villa ca 2 800-4 500 DM per kvadratmeter. Därtill kommer kostnaden för tomtmark, i 
genomsnitt 13 000-24 500 kronor per kvadratmeter bostadsyta. 

Trä som byggmaterial 
1997 använde byggsektorn i Tyskland cirka 10 miljoner kubikmeter trä, varav 7 miljoner till 
nybyggnad. Två tredjedelar gick till bostäder och en tredjedel till lokaler. Det finns både 
nationella och regionala stimuleringsprogram för ökad träanvändning inom byggsektorn som 
kan underlätta för träprodukter på marknaden. Man har dessutom program för eko-byggande 
och låg-energibyggande i nästan alla förbundsstater. Bostadsministern har satt press på bygg
företagen att utveckla bra och billiga hus. Han har myntat begreppet "Swatch-house" som en 
symbol för detta. En lösning med bra arkitektur, låg energiförbrukning, god boendestandard, 
hälsosamt inomhusklimat och låga uppförandekostnader kan få tysken att välja ett trähus. 

Omkring 10 % av alla bostadshus och cirka 5 % av de tyska industribyggnaderna är idag 
byggda i trä. De vanligaste materialen är tegel, kalksandsten, lättbetong och betong. Trä är 
accepterat för takkonstruktioner och för fasadbeklädnader på gavelspets och takfot. Limträ 
vinner allt mer mark i synliga konstruktioner, både i villor och kommersiella lokaler. 

Stommen i ett tyskt hus ska vara solid. Förutom att ge ett stabilt intryck ger den tunga stom
men god ljudisolering och stor värmelagringskapacitet, vilket tysken sätter stort värde på. Ett 
tyskt hus byggs med precision. Ju mer förädlad och behandlad en produkt är desto finare är 
den. Hyvlat virke är till exempel finare än ohyvlat på fasader. Det finns dock tecken på att 
även råare ytor där träets natur framträder börjar bli mer accepterade. 
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Trä har i Tyskland ofta använts i stallar, lager och förrådsbyggnader, där konstruktionerna inte 
alltid varit de bästa, vilket medfört att träet ruttnat. Även efterkrigstidens dåligt konstruerade 
baracker av uselt trä - RAD-baracker - har gett träet ett oförtjänt dåligt rykte. Att underhålls
arbetet är större med trä än för oorganiska material bidrar också till tveksamhet mot ökad 
träanvändning. Lånevillkoren kan vara sämre för trähus än för jämförbara hus och samma sak 
gäller andrahandsvärdet. 

I dagens tyska arkitektur vill man gärna blanda material. En kombination av tegel och trä, eller 
puts och trä är vanlig på enfamiljshus. Här finns möjlighet att öka träandelen. Trähusen är ofta 
prefabricerade, flervånings trähus är ovanliga. Rena trähus finns främst i norra och södra 
Tyskland, oftast på landsbygden. 

Trä och miljö 
Över hela Tyskland ökar det ekologiska byggandet. De som bygger sådana hus vill gärna på 
olika sätt visa att trä ingår i fasader och konstruktioner. Hos det stora flertalet sätts likhets
tecken mellan eko och dyrt. Tysken är både kvalitets- och miljömedveten, men i första hand 
prismedveten. 

I Tyskland lanseras trä som ett naturligt material, framställt med lite energi, producerat med 
minimala utsläpp av föroreningar. Nordiskt trä är känt som ett trä med bättre kvalitet än det 
inhemska. Bland professionella byggare har nordiskt trä gott anseende, men priset är det som 
framförallt avgör vilket virke man köper. Gemene man har emellertid svårt att skilja på nor
diskt och övrigt trä. I påståendet "Trä är mer miljövänligt än andra byggnadsmaterial", in
stämmer 89 % av tyskarna (NTC Nytt 1:96, Demoskop AB). 

Byggregler 
Byggreglerna i de olika förbundsstaterna är i stort sett lika, men de södra förbundsstatema har 
mer generösa krav vad gäller trä. 

Om man bygger sitt hus i ett icke brännbart material måste avståndet från byggnaden till tomt
gränsen vara tre meter. Används trä är det sex meter som gäller. Eftersom de tyska tomterna är 
relativt små - 300-500 m"- utgör detta en begränsning. 

I förbundsstaterna Hessen och Berlin har PVC och aluminium förbjudits i alla statligt finan
sierade byggnader. Det gäller då bland annat golv och väggar. Privatfinansierade hus berörs 
inte av detta, men signalen är tydlig till branschen och till konsumenterna. Bayern och Baden-
Wiirttemberg, tillåter idag uppförande av flervåningshus i trä. 

Målgrupper 
Den viktigaste målgruppen är arkitekterna, eftersom de har ett stort inflytande över material
valet. Den information som de sätter störst tilltro till är artiklar i fackpress. Tyska arkitekter 
har oftast bristfälliga kunskaper i träbyggteknik. En utbildningsinsats för arkitekter och arki
tektstuderande skulle öka den framtida användningen av trä. 

Den tyska byggmarknaden har en rad fördelar: 
Stor och köpstark befolkning 
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Många konkurrenskraftiga företag 
Hög ekonomisk tillväxt 
Låg inflation 
Stabil valuta 

8.2.2 Storbritannien 
Den brittiska marknaden för flerfamiljshus i trä är betydande. Den kännetecknas av en stark 
prispress. Varje år byggs ca 7 000 - 8 000 lägenheter i trä. Anledningen till att man bygger 
med trä är att det är billigt. Träkonstruktionen döljs omsorgsfullt bakom en platsmurad 
tegelfasad. De bästa förutsättningarna för massivträ torde finnas utanför bostadssektorn -
lokaler för kontor, skolor och vårdinrättningar. Även i Storbritannien är medvetandet om 
miljön ökande. 

8.3 Japan 
Den japanska bostadsmarknaden uppgår f.n. till ca 1,35 miljoner lägenheter per år. Volymen 
beräknas på lång sikt sjunka till 1-1,1 miljoner enheter. Ca hälften, ungefär 700 000, byggs 
f n av trä. 

Generellt godkända system är "pelare och balk" och det amerikanska 2x4. Även timmerhus 
förekommer. För nya byggsystem finns många trösklar att passera och tiden för marknads
introduktion kan vara lång och den erforderliga insatsen hög. 

Den ekonomiska livslängden för japanska hus har varit kort, ca 25 år. Från högsta ort har man 
gjort ansträngningar för att underlätta import och för att öka livslängden till 100 år. 

För massivträ i väggar och bjälklag talar enkelhet i projektering och robust byggteknik. I sam
arbete med japanska aktörer kan man mycket väl uppnå avsevärda volymer på denna mark
nad, inte endast till småhus utan även till flervåningshus. 
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