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FÖRORD 

Denna rapport redovisar resultatet av en förstudie Massivväggar till trähus som utförts av 
Trätek som en ingående del av Träteks satsning inom massivbyggområdet. Rapporten är en 
förstudie av teknik, ekonomi och produktion vid användning av massiva väggar av trä. Syftet 
har varit att sammanställa och inhämta befintlig teknik och se om den ur teknisk och 
ekonomisk synvinkel kan appliceras i Sverige. 
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Sammanfattning 

Tekniken att bygga hus av trä, små och stora, har i vårt land utvecklats mot allt mer 
materialsnåla och lätta konstmktioner. Reglar av trä och stål, gipsskivor samt isolering av 
mineralull är typiska för det industriellt tillverkade trähuset. De flervåningshus som 
producerats i Sverige med nordamerikansk teknik liknar till sin konstruktiva uppbyggnad i 
stora drag den svenska tekniken att bygga småhus. När det gäller hus med stomme av betong, 
det material som dominerar vid flerfamiljshus, har vi inte haft motsvarande utveckling. 
Fortfarande dominerar de tunga stomsystemen med mer eller mindre massiva vägg- och 
bjälklagselement. Prefabricering inom byggbranschen kommer troligen att få en allt mer 
framträdande roll i framtiden. 

Utforma produktionsmetoder anpassad för små enkla produktionsenheter eller storskalig 
industriproduktion är i hög grad en betydelsefull del för att uppnå en effektiv byggprocess. 
Med flexibla produktionslösningar kan olika tillverkare med skilda förutsättningar leverera 
produkter till massiva träväggar. Möjligheterna att genom effektiva produktionsmetoder 
tillverka ekonomisk konkurrenskraftiga byggnadsdelar är en förutsättning för att massiv
byggsystem av trä skall lyckas på byggmarknaden. Sammanställningen av kända metoder från 
mellaneuropa visar på att detta är möjligt. Hus med massiva väggar av trä kan produceras 
rationellt vid en industriell tillverkning. 

Ytvikten av träelement är ungefär en femtedel av ytvikten av betongelement. Därför kan man 
med traditionell utrustning hantera större element, få kostnadseffektivare montage och kortare 
byggtider. Träelementens låga vikt medför även möjligheter att uppföra byggnader med 
volymelement. Då fraktkostnaderna ej har så stor inverkan på den slutliga kostnaden för 
produkten kan även exportmarknaden bli aktuell för både ytelement och volymelement av 
massivt trä. 

Betongstommar innehåller stora mängder vatten som skall torkas ut och medför problem 
under byggskedetmen även en tid efter att huset tagits i bruk. Uttorkning av betongstommar 
innebär även en ökad uppvärmningskostnad under ett antal år efter uppförandet. Massiva 
väggar av trä kan utföras torrt om väl utarbetade produktions- och monteringsförseskrifter 
utarbetas och följs. 

Utvärderingen av denna förstudie visar att det finns möjligheter för massiva väggar av trä att 
konkurrera ur ekonomisk synvinkel och att inga uppenbara tekniska hinder föreligger. 
Detta tillsammans med den massiva träväggens fördelar innebär att massivt byggande i trä bör 
kunna bli ett slagkraftigt alternativ på marknaden. 

De tekniska lösningar som krävs för att bygga flerfamiljshus med massiva träväggar 
föreligger. Inom ett antal områden (ljud, klimat) måste dock provningar utföras för att 
säkerställa funktionen. 



1. Inledning 

Bakgrund, syfte 

Dagens krav att producera bostäder till lägre kostnader kommer sannolikt leda till att det totala 
antalet byggnader med bärande trästommar öka dramatiskt de närmaste åren. Detta gäller både 
för flerbostadshus och byggnader med två eller fler våningar. 

Byggnader med massiva väggar av trä har många goda egenskaper beträffande boendemiljö, 
bärighet, vikt mm. Med en massiv trästomme kombinerar man betongstommens fördelar 
gällande värmelagring, bärighet och lättbyggeriets fördelar gällande vikt och anpassnings-
barhet. Tidigare studier visar att träregelstommar kan bli mycket konkurrenskraftiga för bland 
annat flerfamiljshus med upp till fyra å fem våningar, se Eriksson (1995). Syftet med denna 
förstudie är att utröna om massiva väggar av trä kan bli ett alternativ vid byggande av bostäder 
eller andra typer av byggnader. Studien beaktar träväggamas möjlighet att konkurrera ur 
tekniskt, ekonomisk och produktionsmässig synvinkel. 

För trä- och skogsindustri innebär en ny byggteknik med massiva väggar av trä en betydande 
ökning av användningen av virke med låg kvalité. Genom en långt driven industriell 
tillverkning av element bör det finnas möjligheter att producera väggar till ett konkurrens
kraftigt pris. Byggtekniken bör därför innebära att lägre byggkostnader uppnås. Det i 
kombination med en god boendemiljö borgar för att det finns en framtid för väggar av massivt 
trä. 

Ett antal fördelar kan erhållas med ett massivt byggande av trä: 
• Material 

God värme- och fuktegenskaper 
Låg egen vikt 
Högt brandmotstånd 
Lättbearbetat 

• Planering 
Allsidig användning, kan användas till väggelement, takelement och mellanbjälklag 
Enkla konstruktionsdetaljer, befintliga produkter kan användas 
Klarar stora punktlaster 
Kan användas som stabiliserande element 

• Montage, kompletteringar på byggarbetsplatsen (elementbyggeri) 
Inga specialverktyg erfordras 
Enkelt och snabbt montage 
Enkelt att fästa isolering mm 
Olika prefabriceringsgrader kan användas 

• Miljö 
Förnybar råvara användes 
CO2 neutralt 



2. Material och metoder 

Trä torde utan tvekan vara det byggnadsmaterial som har de äldsta traditionerna i vårt land. 
Sedan andra världskriget och fram till mitten av 1990-talet ägde en förändring rum när det 
gällde sättet att använda trä till byggnadsändamål. Detta framtvingades av normändringar 
avseende brandskydd och ogynnsam prisutveckling i jämförelse med andra byggnadsmaterial. 
De gamla plankväggarna ersattes med lätta regelkonstruktioner och isolering. Varje del i 
byggnaden optimerades , bärighet för sig , isolering för sig osv. 

Traditionellt prioriterade man förr att få byggnaden vindtät, en hygglig värmeisolering och god 
värmetröghet. Praktiskt löste man detta genom att göra massiva och väl tätade konstruktioner. 
Förutom värmetrögheten erhöll man dessutom en betydande fuktlagring i konstruktionen. 
Fukten kunde då senare torka ut ull den omgivande luften. 

Massiva bärande väggar av trä kan utföras på många olika sätt (figur 2.1). Massiva 
enskiktsväggar av trä har under århundraden utförts som liggande rimmerväggar eller i form 
av stolpväggar (stavväggar). Modernare former av massiva väggar av trä har allt mer vunnit 
terräng och då framförallt i mellaneuropa. Möjligheten att med måttliga investeringar tillverka 
träelement på olika sätt tillsammans med det framväxande miljömedvetandet har inneburit att 
olika typer av "nya" massiva träelement åter blivit aktuella. 

a) b) c) d) e) 

Figur 2.1 Exempel på massiva bärande väggar av trä 
a) timmer liggande 
b) spikade eller limmade brädväggar 
c) flerskiktsskivor 
d) flerskiktsskivor med hålrum 
e) element med trädymlingar 

Väggar av liggande timmer är välkända och tas därför ej med i denna studie. Massiva väggar 
av limmade (alt. spikade) stående plank bedöms vara ett betydligt dyrare alternativ än 
användande av brädor. Huvuddelen av studien behandlar därför massiva väggar av brädor. 
Limmade hålrumselement har i denna studie betraktats som massiva träväggar då andelen trä 
är relativt stort för de idag förekommande produkter. 



3. Befintliga system 

3.1 Spikade väggar 

För spikade väggelement finns idag ett antal tillverkare i framförallt mellaneuropa och där 
tillverkningen ofta är ett komplement till annan verksamhet. De spikade elementen utförs av 
sidobrädor med tjockleken 25-35 mm men även av plank med grövre tjocklek. Brädor till 
spikade väggelement kan vara försedda med sågade eller hyvlade sidor. Profilhyvling av sidor 
utförs när synliga sidor önskas för att undvika risken för genomsikt mellan brädorna vid 
eventuell uttorkning av brädorna (figur 3.1). 

Figur 3.1 Spikade väggelement profilhyvlade samt 
försedda med spår för ledningsdragning 

3.2 Väggar av flerskiktsskivor 

I mellaneuropa har under ett antal år ett antal företag tillverkat och levererat massiva 
träelement med limmad konstruktion. På marknaden förekommande massivträelement består 
av symmetriskt i 5, 7 eller 9 skikt korslagda limmade brädor av gran eller furu (figur 3.3). 
Elementen kan tillverkas i valfria format upp till 4,5 m x 20 m och med varierande tjocklek. 
Vanligtvis är det transportkapacitema som begränsar yttermåtten. Även krökta element kan 
tillverkas. 

Genom att korslägga brädorna erhåller man ett mycket dimensionsstabilt element. Elementen 
kan utföras till stor del färdiga i fabrik och förses med erforderliga kompletteringar. 
Kompletteringar och anpassning av vägganslutningar, skarvar och fönsteröppningar utförs 
oftast i fabrik med användning av datorstyrda bearbetningsmaskiner (CNC-maskiner) och 
därmed erhålls en mycket hög noggrannhet. 



J 

U T V A N D I G P A N E L 
L A K T 
I S O L E R I N G M E D V I N D S K Y D D 
F L E R S K I K T S K I V A 
I N V A N D I G B E K L Ä D N A D 

Figur 3.2 Sektion yttervägg med flerskiktsskiva Figur 3.3 Femskiktsskivor 

3.3 Speciella produkter 

3.3.1 Lignotrend 
På marknaden finns antal färdiga produkter och det pågår även en hel del försöksverksamhet 
med olika uppbyggnad av den massiva väggskivan. Ett färdigutvecklat och patenterat system 
är Lignotrend Holzblocktafel. Lignotrend består av 3, 5 eller 7 korsvis lagda och limmade 
brädor med ett bestämt inbördes avstånd. Lagren limmas på kontaktytorna med ett 
polyuretenlim. Elementen levereras och monteras som väggskivor och kompletteras på 
byggplatsen med i leveransen ingående över- och underskivor för olika typer av öppningar. 
Elementbredder kan fås från 125 mm till 1250 mm och med standardlängder 2500 och 3000 
mm men kan även fås objektsanpassade. Montering och övrig stomkomplettering utförs på 
byggplatsen av kontrakterad entreprenörer. Hörn och tvärväggsanslutningar kompletteras med 
anpassade limträprofiler. Genom väggens uppbyggnad kan mycket stora laster upptas. 
Utformningen har också den fördelen att stora punktlaster från t.ex. takbjälkar upptas utan 
extra förstärkningar. En ytterligare fördel är att elementen blir mycket formstabila. 

Figur 3.4 Byggnad av Lignotrendelement Figur 3.5 Lignotrendelement 
under uppförande 
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Ytterväggar kompletteras oftast på byggarbetsplatsen med installationer och erforderlig 
isolering. Installationer i väggar kan med fördel förläggas i Lignotrendväggens håligheter. 
Med en isoleringtjocklek på 120 mm och en femskiktskiva erhålls ett U-värde på ca 0,25 
W/(m^K), se tabell 3.1. 

Tabell 3.1 Typdata för väggtyp Lignotrend, femskiktskiva med tjockleken 125 mm 

Isolertj. U-värde Väggtj. Vikt Tillåten last* Brandmotstånd Luftljudsisol. 
mm W/m^K mm kg/m^ kN/m min. R'w dB 
80 0,332 225 71,2 85,8 30 ca 52 

120 0,256 265 77,9 85,8 30 
160 0,209 309 87,7 85.8 30 

* Enligt nationellt typgodkännande 

Infästningar av elementen kan enkelt utföras med vinkelbeslag, träskruv eller likvärdigt. Vid 
högre byggnader kan man vara tvungen att komplettera med olika typer av uppstyvande 
ståldetaljer vid anslutningspunkter. 

3.3.2 BRESTA 

Under de senaste åren har en produkt som kallas BRESTA utvecklats. BRESTA är ett vägg-
och bjälklagselement som enbart består av trä. Man har använt sig av en enkel och gammal 
produktionsmetod nämligen att sammanfoga trä med trädymlingar utan lim eller spik. 
Dymlingar med en diameter på ca 25 mm pressas in i förborrade hål med c/c 500 mm. 

Genom denna konstruktion anser man sig erhålla en produkt som både har högre böjsty vhet 
och bättre kvalité i jämförelse med spikade element. Elementen kan tillverkas och levereras i 
valfri storlek med bredder upp till 3500 mm, längder upp till 900 mm och tjocklekar från 80 
mm till 200 mm samt med eventuella håltagningar utförda. 
Elementen utförs av sidobräder med tjocklekar från 22 till 34 mm med hyvlad eller enbart 
med råsågad yta. Normalt används virke med en fuktkvot av 10 till 12 procent. 

Ytter- och innerväggar utföres med en minsta tjocklek på 80 mm och kan fås med synliga ytor 
eller kläs med skivmaterial. Vaggar förses upptill med ett kraftigt hammarband med måtten 
väggtjockleken x 200 mm, figur 3.6. Under fönsterpartier utföres elementen liggande. 
Väggelementen infästes med vinkelbeslag och kan kompletteras med erforderlig isolering på 
arbetsplatsen eller i fabrik. 

Bjälklag dimensioneras för gällande spännvidder och laster och kompletteras med olika typer 
av överbyggnader. Möjligheten finns att förse bjälklaget med en lätt överbyggnad eller en 
statisk verksam betongpågjutning. Samverkansbjälklag trä/betong ger oftast lägre 
konstruktionshöjd i jämförelse med betongbjälklag. 



11 

Montage ute på byggarbetsplatser utförs med fördel med storelement. Genom att lämna fyra 
stycken dymlingar åtkomliga på ovansidan erhåller man på ett enkelt sätt infästningspunkter 
för lyftstroppar. Montaget för ett småhus tar ca två dagar. 

Figur 3.6 Vägg och bjälklag av massivträ, del under 
fönster utförda med liggande brädor övrigt 
med stående brädor, hammarband med 
dimension 80x200. 

3.3.3 STEKO-HOLZMODUL 

Steko-Holz (figur 3.7) är små trämoduler som utförs med storlek 64 cm x 32 cm x 16 cm 
(LxBxH). Modulerna staplas på byggarbetsplatsen till bärande väggar och kompletteras med 
erforderiig isolering och fasadmaterial. Utvecklingsarbete pågår och hitintills har enbart ett 
pilotprojekt uppförts. 

Figur 3.7 Steko-Holz modul 
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3.3.4 Hålelement 

Träelement i "lådformat" (figur 3.8) och fyllda med isolering för väggar är en metod som är 
prövad i mellaneuropa i mindre omfattning. Metoden kräver en stor investeringskostnad vid 
tillverkning i större skala och därmed får man en relativt dyr slutprodukt. I byggnader som 
kräver invändig ljuddämpning på väggarna och där dämpningen kan integreras i lådelementet 
kan dock elementen bli ett tänkbart alternativ. 

Hålelement i olika former framställs vanligtvis för användning som elementen till bjälklag. 
Hålelementen består av plank som limmats till rektangulära ytelement med bredder från 195 
mm till 1000 mm. 

195 

r// / / / / / / / / / / / 

Ii 
/ / / / / / / / / / / / / 

V///////////M///////////M 
FöRANKRINGSSTAG 

Figur 3.8 Hålrumselement 
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4. Byggnadsfysik 

4.1 Fuktackumulering 

Trä är ett hygroskopiskt material som kan effektivt absorbera tillfälliga fuktöverskott 
(sorption) och senare avge fukten till sin omgivning (desorption). Fuktkapaciteten kan fås ur 
ett materials sorptionskurva dvs sambandet mellan materialets fukthalt och relativa fukthalten 
i materialets porer. Lutningen på sorptionskurvan visar hur stor fuktkapacitet ett material har 
samt hur snabbt en ändring i omgivningens fukttillstånd påverkar materialets porer. En 
trävägg med en tjocklek på ca 75 mm kan lagra ca 70 gram vatten per m^ när materialets 
fukthalt uppgår till ca 8% vilket motsvarar en relativ fuktighet i luften på ca 40%. 

Fuktkvoten får ej konstant bli för hög utan väggen måste få tillfälle att torka ut. Detta innebär 
att fuktspärr bör undvikas då man i det fallet kommer att minska väggens möjlighet att uppta 
och avge fukt. Detta gäller dock endast under förutsättning att nödvändig täthet kan erhållas. 

Schmidt (1986) och Mauritz (1988) visade på att enbart det yttersta skiktet påverkas vid 
kortvariga fuktförändringar. Vid försök har man konstaterat att vid en höjning av relativa 
luftfuktigheten med 40% under 4 timmar påverkas enbart de yttersta 1-2 mm av ytskikt hos 
obehandlat trä. De mängder vattenånga som kan upptas är alltså beroende på vilken 
ytbeklädnad som används (trä, puts, gips mm), likaså varaktigheten och amplituden för 
fuktväxlingen. Vidare har man visat på träet sorption uppgår till ca 5 gr/m^h vid förändrad 
luftfuktighet. 

4.2 Värmeackumulering 

Väggamas förmåga att lagra värme och sedan avge värmen till omgivningen igen är beroende 
av väggens ingående material. Tunga material såsom betong har denna förmåga men däremot 
låg isolerande förmåga. Massivt trä har både en relativt god isoleringsförmåga och stor 
värmelagringskapacitet. En väggs värmelagringsförmåga är även beroende av väggytans 
övergångsmotstånd samt ingående materials värmeledningstal. För att kunna nyttja det 
värmelagrande materialets kapacitet maximalt bör det placeras så nära insidan av väggen som 
möjligt. Möjligheten att förlägga den massiva träväggen direkt i anslutning till inomhusluften 
begränsas ofta av andra faktorer som t.ex. att insidan i många fall måste kläs med gips och 
isolering för att uppnå brand- och ljudkraven. Isoleringen har så låg värmekapacitet att den 
enbart kommer att bidra till väggens värmelagringsförmåga i begränsad omfattning, se Brown 
et. Partheen (1980). 

Värmemagasineringsförmågan hos ett byggmaterial är beroende på dess densitet (kg/m^), 
specifika värme (kJ/kg/K) och värmeledningstal (W/m/K). Trä är ett anisotropt material, dvs 
materialet har olika egenskaper i olika riktningar. Träets värmeledningstal är 0,12 W/m/K 
vinkelrätt mot fiberriktningen och 0,35 W/m/K parallellt med fiberriktningen. Den specifika 
värmekapaciteten för trä uppgår till 1900-2400 J/kg/K och är beroende av träets fuktkvot. Det 
innebär att en stomme av massivt trä per ytenhet kan lagra lika mycket värme som en stomme 
i tegel, se tabell 4.1. 
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En isolering på insidan av väggen ökar dock fasförskjutningen mellan till väggen avgiven 
värme och från väggen avgående värme. Fasförskjutningens storlek och dess påverkan på 
inomhusklimat och eventuella energipåverkan bör studeras ytterligare för optimering av 
väggkonstruktionen. 

Tabell 4.1 Värmelednings- och värmekapacitet hos olika byggnadsmaterial 

Material Värmelednings Densitet, C, Värmelagrings- Värmelagringsförmåga per 
förmåga, X kg/m^ förmåga per ytenhet, C 
W/mK volymenhet, C kJ/m^K 

kJ/m^K 
Betong 1,50 2400 2100 336 (tj=160 mm) 
Trä 0,14 500 1150 92 ( t j = 80 mm) 
Tegel 0,58 1500 1260 151 (tj=120mm) 
Gipsskiva 0,22 900 760 10 ( t j = 13 mm) 
Mineralull 0,04 16 12 1 ( t j = 45 mm) 

En väl utförd värmeisolering tillsammans med ett material som har god värmelagringsförmåga 
är en av byggstenarna för god energihushållning. Tryckskillnader av vind, temperatur och 
vädring ökar värmeförlusterna. Brister i utförande kan ytterligare öka förlusterna. Speciellt 
viktigt är att isoleringen ligger an mot den varma ytan så att uteluften ej får tillträde. Med 
massivväggens släta och oeftergivlig yta som anliggningsyta finns goda förutsättningarna för 
att uppnå ett bra utförande av kompletterande isoleringssikt. 

Isoleringen skall på utsidan förses med ett vindskydd. Vindskyddet utformas bäst med styva 
skivor, papp eller därmed likvärdigt skydd. Vindskyddet utförs med största möjliga täthet, 
skarvar kläms för att erhålla en god tätning. I traditionella konstruktioner av trä utförs oftast 
skyddet mot fukttransport på grund av diffusion och konvektion genom en ångspärr. För att 
undvika fukttransport i ångfas och uppnå behövlig täthet för konstruktionen används 
vanligtvis olika typer av folie, papp m.m. Tätskiktets placering i förhållande till den massiva 
träväggen måste noggrant övervägas och diffusionsberäkningar bör göras för att undvika 
felaktig placering. En luftrörelse är svår att undvika på grund av springorna som uppstår vid 
formförändringar av brädorna. Utförs konstruktionen utan diffusions- och konvektionsskydd 
kommer smutspartiklar att följa med luftströmmarna och avsättas vid brädomas springor så att 
det kan uppstå risk för smutsränder. För konstruktioner där den massiva väggytan utförs synlig 
är det därför av stor vikt att tätheten uppnås. Skydd mot fuktkonvektion är extra viktigt för 
byggnader där risk för övertryck kan förekomma såsom i höga byggnader och vid felaktig 
ventilation. 
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5. Brand 

Avseende brandegenskapema innebär det massiva utförandet både för- och nackdelar. 

Till fördelama hör att konstmktionen i regel är starkt överdimensionerad. Detta innebär att det 
finns, i relation till träregelkonstmktioner, större bärförmågereserver hos den enskilda 
byggnadsdelen när en del av träet bmnnit bort. Dessutom är systemeffekterna hos massiva 
konstmktioner mycket gynnsammare, d.v.s. det finns stora bärförmågereserver i form av 
lastomlagringar när t.ex. enskilda väggar förlorat sin bärförmåga. 

En ytterligare fördel torde vara att brandspridningen inuti konstruktionen försvåras, dels därför 
att den massiva konstmktionen i sig skapar effektiva brandstopp som i lätta träregel väggar 
däremot måste anbringas separat, dels därför att den massiva konstruktionen är mindre känslig 
för fel i utförandet som hos lätta träregelkonstruktioner lätt kan äventyra brandsäkerheten. 

Till nackdelarna med det massiva byggnadssättet hör att brandbelastningen kan öka väsentligt. 
Detta kan ha betydelse för kraven om brandteknisk klass vid dimensioneringen eftersom 
brandbelastningen lätt kan överskrida värdet 200 MJ/m^ som är den övre gränsen för den 
gynnsammaste brandtekniska klassen enligt BBR 94 , se t.ex. avsnitt 5:821 tabell a. Även om 
BBR 94 medger att brandtekniska klasser enligt första kolumnen (f < 200 MJ/m^) används för 
bl.a. bostäder bör brandbelastningen ökas med hänsyn till den delen av konstruktionen som 
brinner upp. BBR 94 är inte helt tydlig i denna fråga. Det borde vara fördelaktigt att basera 
dimensioneringen av massiva träväggar på naturliga brandförlopp där kravnivåer bestäms i 
samråd med räddningstjänsten. 

På gmnd av ytskiktskraven i BBR 94 med hänsyn till det tidiga brandförloppet måste de 
massiva träväggarna förses med beklädnader av t.ex. gipsskivor. Beklädnaden har dock även 
en annan funktion. Även om konstmktionens bärförmåga inte påverkas så mycket av 
inbränningen, så är det dock fördelaktigt att antändningen av träet fördröjs så att den massiva 
träväggen bidrar mindre till brandbelastningen. 

6. Miljö 

Med väggar av massivt trä reduceras antalet ingående materialskikt. Mängden materialtyper 
som vid rivning av byggnader måste omhändertas och demonteras minskar. I en genomförd 
livscykelanalys (Erlandsson, 1997) en jämförelse mellan betong och trä visade att träbaserade 
stommar har lägre miljöpåverkan än betongbaserade under gällande förutsättningar. Vid en 
sammanvägning av växthusgaser, NOx, SOx, användning av fossila bränslen och 
avfallsmängder har man visat att tre av dessa fyra kriterier väger till träets fördel. För 
träbaserade stommar är bidraget till marknära ozonet större än för betongstommar på gmnd av 
den dåliga förbränningen vid torkning av trä. 

Den reviderade utgåvan av BBR som träder i kraft januari 1999 är i detta avseende oförändrad. 
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V i d användning av limmade konstruktioner t i l l väggar kommer diffusion från l imämnen att nå 
rumsluften och framförallt om den limmade konstruktionen i direkt kontakt med rumsluften. 
Mätningar har utförts för ett antal byggnader som uppförts i mellaneuropa och där l im 
innehållande formaldehyder användes. Mätningarna visade att de halter formaldehyd som 
kommer ut i rumsluften klart underskrider gällande normer. Då boende kommer att exponeras 
under lång tidsperiod och även om de utsätts för låga doser bör vidare studier utföras för att 
säkerställa människors påverkan. 
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7. Ljudegenskaper 

Enligt gällande svenska bestämmelserna BBR 94 skall ytterväggar, bjälklag mm i bostäder 
utformas så att buller utomhus och i angränsande utrymmen dämpas och inte i besvärande 
grad påverkar dem som vistas i bostaden. Lägsta tillåtna värden för luftljudsisolering R 'w 
mellan lägenheter och utrymmen utanför lägenheten skall därför uppgå t i l l min 53 dB (vid 
mätning horisontellt 52 dB). Maximal ljudnivå LA.max på grund av vägtrafik nattetid mellan k l . 
22:00 och 6:00 bör dessutom inte överstiga 45 dB. De högsta normkraven gäller för bostäder, 
vilket innebär att samtliga konstruktioner som uppfyller dessa krav även klarar normkraven 
för andra typer av objekt som skolor, kontor och sjukhus. 

När det gäller lätta stomsystem för bostadshus finns inga etablerade regler för hur 
konstruktionen skall se ut för att uppnå acceptabla ljudreduktioner. Fullskaleprov erfordras 
för att med säkerhet fastställa den ljudisolering som erhålls för den tänkta konstruktionen. 
Eftersom ljudförhållandena påverkas av rummens volym och de bärande konstruktionemas 
dimensioner måste ett försöksobjekt ha dimensioner som motsvarande det aktuella objektet. 

För massiva träväggar gäller det att åstadkomma en god luftljudsisolering. Väggarna kan 
utföras som dubbla väggar helt separerade från varandra med icke l judöverförande 
förankringsbeslag. Utförande av anslutningar mellan bjälklag och vägg skall noggrant planeras 
för att undvika flanktransmission. Installationer för vatten, värme och ventilation bör förläggas 
i speciella schakt. 

Lägenhetsskiljande väggar kan utföras som dubbla bärande massiva väggar eller med enkel 
massiv vägg och dubbla kompletterande regelkonstruktioner (se figur 7.1). För närvarande 
föreligger inte några försöksresultat från ljudprovningar av dylika konstruktioner. 

2 x 1 3 G I P S 
4 5 x 9 5 R E G L A R 
9 5 I S O L E R I N G 
10, L U F T S P A L T 
70 M A S S I V T T R B 
10. L U F T S P A L T 
9 5 I S O L E R I N G 
4 5 x 9 5 R E G L A R 
2 x 1 3 G I P S 

13 G I P S 
70 M A S S I V T TRA 
4 5 x 4 5 R E G L A R 
4 5 I S O L E R I N G 
20 L U F T S P A L T 
4 5 I S O L E R I N G 
4 5 x 4 5 R E G L A R 
70 M A S S I V T TRA 
13 G I P S 

Figur 7.1 Alternativa utformningar av lägenhets-
skiljande väggar 
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8. Produktion 
8.1 Material 

T i l l väggar används träslag av både gran och furu och tjocklekarna varierar från 25-70 mm. De 
vanligast förekommande bredderna ligger i området 70 mm t i l l 145 mm vilket innebär att 
tillgången på virke ej är något problem. Brädomas ytor skall vara parallella och jämnt jocka då 
små avvikelser kan medföra problem vid tillverkningen. Icke parallella ytor kan medföra att 
elementen blir skeva. Defekter såsom fast röta kan accepteras från hållfasthetssynpunkt men 
bör undvikas med hänsyn t i l l eventuella fuktproblem och estetiska krav. Vankant kan 
accepteras vid icke synliga ytor och andelen vankant skall beaktas vid dimensionering av 
erforderliga virkesbredder. V i d dimensionering av en vertikalt belastad skiva kan virkets 
hållfasthet ökas med en faktor av ca 1,5 för K12 virke, tack vare sy stem verkan. 

V i d val av virkets fuktkvot bör den anpassas så långt det är möjligt t i l l de förhållanden som 
virket kommer att befinna sig i under bruksstadiet. I en yttervägg bör därför den massiva 
träväggen placeras så nära väggens insida som möjligt. Fuktkvoten för trä i invändiga väggar 
kan förväntas bli ca 7-10 %. En lämplig fuktkvot vid tillverkning bör därför ligga vid ca 8-12 
%. Exempelvis levererar tyska tillverkare av massivträ virke med en fuktkvot av ca 12 %. 

För att erhålla en så bra färdig produkt som möjligt och undvika risken för uppfuktning under 
leverans eller byggtiden bör följande beaktas: 

• Stommen reses snabbt och väderskyddas 
• Uppvärmning och ventilation kopplas in så tidigt som möjligt 
• Detaljer skyddas extra noggrant, t.ex. syll, ändträ 
• Fuktkontroller görs vid leverans samt före inbyggnad av element 
• Färdiga väggelement skyddas vid lagring och transporter 

8.2 Val av byggmetod 
Objektet kan utföras platsbyggt eller av prefabricerade element. Valet av byggmetoden är 
beroende på ett antal faktorer bl.a. 
• Tillgänglig utrustning 
• Arbetskraft, platsorganisation 
• Leverantörer 
• Byggtid, årstid 

Med stöd av ovanstående faktorer väljes den bäst lämpade byggmetoden för det aktuella 
objektet. En kombination av de två byggmetoderna kan också vara lämpligt för vissa objekt. 

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 oftast inte de fatala 
följder som det kan få v id användande av prefabricerade element. Svinn och kostnader för 
tillvaratagande av restprodukter är dock högre för platsbyggda objekt i jämförelse med objekt 
där prefabricerade element används. 
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Vid användande av prefabricerade element kan byggnadstiden minskas och förutsättningarna 
för god kvalité kan säkerställas då tillverkningen sker inomhus. Flexibiliteten blir lägre än för 
platsbyggda alternativ och sena ändringar medför ofta stora fördyringar. 

Bärande väggar av trä kan utföras på olika sätt helt beroende på omständigheterna som gäller 
för det tänkta objektet. Spikade väggar kan utföras med enkla eller avancerad utrustning, se 
kapitel 11. Utföres väggarna med element kan elementen utföras så att bjälklagen förläggs 
direkt på väggelementen (plattformsbyggnad) eller att f lervåningshöga element monteras och 
bjälklagen hängs in mellan väggelementen (figur 8.1). I det senare fallet erhålls påkänningar 
enbart i fiberriktningen för vertikala laster och därmed fås mindre sättningar än hos 
plattformsbyggda hus. Monteringen av golvelement sker då mellan två väggskivor och hög 
noggrannhet krävs för att undvika förskjutningar av väggskivorna. 

x^[x:ix:i-xT><ixixi><^i><D<ixa 

INHANGT B J Ä L K L A G U P P L A G T B J Ä L K L A G 

Figur 8.1 Alternativa uppläggningar för bjälklag 
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9. Stomkompletteringar och anslutningar 

9.1 Isolering och fasadmaterial 

Elementen behöver normalt kompletteras med isolering för att väggens värmeisolering skall 
uppfylla normens krav. När en plan skiva används som bärande element kan isolering 
monteras antigen på utsidan, insidan eller att båda alternativen kombineras. I de flesta fall är 
det dock önskvärt att träandelen ligger så nära insidan som möjligt för att kunna dra fördel av 
träets fukt- och värmelagringsförmåga. Den massiva träväggen erbjuder ett betydande 
motstånd mot ångdiffusion och därigenom kan skadlig kondensation och fuktansamlingar i 
ytterväggen minimeras. En diffusionsberäkning av konstruktionen bör dock alltid utföras. 

Utvändig komplettering med isoleringsskikt och vindskydd kan alternativt göras med 
regelkonstruktion direkt monterad på den massiva träytan eller att den distanseras ut med 
anpassade beslag. De i marknaden förekommande infästningssystemen är vanligtvis anpassade 
för isolering i ett skikt (< 170 mm). Distanseringen kan också klaras genom att bredden av ett 
antal av de stående brädorna ingående i den bärande delen av väggen ökas så att de även kan 
fungera som distansläkt (figur 9.1). V i d användande av yt- eller volymelement kan isolering 
och fasadmaterial med fördel monteras på fabrik. 

Y T T E R P A N E L 
3 4 X 7 0 L Ä K T 
9 U T V . G I P S 
120 I S O L E R I N G 
9 5 M A S S I V T T R « 
Ä N G S P A R R 
13 G I P S 

Y T T E R P A N E L 
3 4 X 7 0 L A K T 
9 U T V , G I P S 
120 I S O L E R I N G 
9 5 M A S S I V T T R A 
i N G S P A R R 
4 5 x 7 0 R E G L A R + I S D L E R I N G 
13 G I P S 

Figur 9.1 Exempel på uppbyggnad av bärande ytterväggar 

9.2 Anslutningar och installationer 

Anslutningar mellan bjälklag och väggar blir ofta komplicerade och kostsamma detaljer i en 
byggnad. Knutpunkterna skall överföra krafter och uppfylla täthetskraven med avseende på 
fukt, värme och ljud. Några väl utprovade lösningar finns ej utan vidare studier erfordras. 
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Installationer såsom ledningar för el, tele och värme måste på ett enkelt sätt kunna integreras i 
konstruktionen. Radiatoriedningar föriäggs vanligtvis som synliga utanpåliggande rör och 
innebär därför inga problem. 

Elledningar läggs vanligtvis i konstruktionen och måste planeras in vid tillverkningen av 
väggar. Alternativt kan ledningar fräsas in i efterhand på byggarbetsplatsen. Ledningarna kan 
förläggas på i princip tre olika sätt, på insidan, inne i och på utsidan av väggen (figur 9.2). 

V i d placering på insidan kan det helt utföras på byggarbetsplatsen. Vanligtvis används detta 
systemet då insidan skall förses med regelstomme och beklädnad. Ledningar och dosor kan då 
förläggas i regelstommen. Ett obrutet diffusionstätt skikt kan då placeras på massiva väggens 
insida. 

Utföres ledningsplacering i vägg kan det med fördel planeras och utföras vid tillverkning av 
väggelement. Brädor utförs med håligheter där ledning kan föriäggas. 

1 

a) b) c) 

Figur 9.2 Placeringar av ledningar i vägg 

a) ledningsdragning inne i bärande vägg 
b) ledningsdragning i bärande vägg mot insida 
c) ledningsdragning i bärande vägg mot utsida 
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10. Bärförmåga och deformation 

Bärförmåga 
Avseende bärförmågan finns det en skillnad mellan spikade och limmade väggelement. 
Spikade väggar kan förväntas karakteriseras av ett icke linjärt och tidsberoende samband 
mellan förskjutning och last. Limmade element kan däremot förväntas få ett mera sprött brott. 

Ett väggelement skall uppta både horisontella och vertikala laster samt laster vinkelrätt planet. 
Betraktas elementet som en centriskt belastad pelare eller väggskivor måste hänsyn tas t i l l 
virkets imperfektioner. Genom att sammanbinda en stor mängd trä minskar imperfektionemas 
inverkan på bärförmågan. Därmed kan en högre belastning på elementen tolereras. 

För spikade väggelement finns få genomförda belastningsförsök vilket medför att en 
beräkning av hållfastheten får baserar på teorier gällande sammansatta pelare dvs. 

lot 

Atot = tvärsnittets sammanlagda area 

Xcr = omräkningsfaktör med hänsyn t i l l knäckning 

För limmade konstruktioner finns ett antal provningar utförda för enskilda tillverkare. 
Bärigheten hos limmade konstruktioner variera beroende av konstruktionens uppbyggnad. 
Nedan angivna tabell är ett exempel på tillåtna laster för en konstruktion uppbyggd enligt 
Lignotrend, se även sid 8. 

Tabell 10.1 Bärförmåga av Lignotrend massiva träskivor. 
Tillåten last enligt nationellt typgodkännande Nr. Z-9.1-283 

Belastningsfall h=3,0 m 4-lagertj=100 5-lager lj=125 7-lager tj=175 

69,4 kN/m 85,8 kN/m 111,5 kN/m 

4,0 kN/m 9,0 kN/m* 10,0 kN/m 

6,6 kN/m' 9,5 kN/m^ 9,5 kN/m^ 

(* standardlängd h=2.5 m) 

Defonnation 
Rörelser i en träkonstruktion är oundvikliga på grund av ändringar i omgivande temperatur 
och fuktförhållanden. Variationerna i virkets fuktkvot och de svallningar och krympningar 
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som det innebär måste beaktas vid konstruktioner av trä. Trä inomhus är torrast på vintern och 
trä utomhus är torrast på sommaren 

Trä har sämre bärighet vinkelrätt fiberriktningen än parallellt fibrerna vilket innebär att man 
bör eftersträva att belasta träet parallellt med fibrerna. V i d användande av massiva väggar som 
bärande del i stommen uppnår man låg ytbelastning på upplagen och därmed minimera de 
deformationer som uppstår på t.ex. syllar. 

En bjälklagsyta som är upplagd på en bärande vägg eller utsatt för stämpeltryck från bärande 
väggar kommer att deformeras. V i d användande av betongbjälklag i kombination med bärande 
massiva väggar är detta inga problem och redovisas därför ej. V i d användande av massiva 
träbjälklag eller andra typer av träbjälklag måste det beaktas. Den totala deformationen för 
bjälklag (de delar som belastas vinkelrätt fiberriktningen) kan härledas från tre delar, 
deformation på grund av belastning, krypning samt krympning. 

Deformation av belastning: 
Ph 

d belastning — £ Il — ~ ~ 
EA 

h = bjälklagstjocklek (m) 

P = dimensionerande kraft(N) 

A = upplagsyta(m') 

E = elastisitetsmodul vid rådande fuktkvot (Pa) 

Krypdeformation erhålls vid konstant belastning under lång tid och enligt: 
d krypning — do 

<l>(t) 
do = initialdeformationen 
0 ( t ) = kryptal v id inomhusklimat +20 grader, RÅ = 65% 

=>O(t ) = 0,5t' 

t = antal år 

Krympdeformation på grund av träets torkning erhålls genom: 
dkompiing = £ kOTnin?/l = CL AU II 

h = bjälklagstjocklek 

a = krympkoefficient 1,5 10'^ 

A M = förväntad ökning eller minskning av fuktkvot 
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V i d en beräkning med förutsättningar enligt beräkningsexempel bilaga 11.1 och nedan 
angivna värden erhålls en total deformation dm = dMasmmg + dkrypmag + dkrympning, 

38,3 1 0 ' » 0 , 2 0 
" '̂"'"oOTsVlMOoYo^"^ '̂̂ ^^ 10 '*0,5»2 ' ' -^ + l,5 10"̂  • 4 . 0 , 2 = 0,0015 m 

P = 38 ,3kN 

h = 0,2m 

Ek =: 400 Mpa 

A M = 4% 

Alternativ beräkning enligt BKR94 
Vid beräkningar tas enligt BKR94 tas ingen hänsyn t i l l krympningseffektema hos virket men 
däremot anpassas virkets bärighet med avseende på fuktkvot genom en faktor K s . 

hP 38500 
Enligt BKR94 erhålls: d = — — = 0,2 • t = 0,4 10'̂  m 

^ AEkKs 0,075.400 1 0 ' » 0 , 5 5 

Kombinationen väggar och bjälklag av massivträ innebär att lasterna fördelas på en stor yta. 
Med exemplets laster och dimensioner erhålls således mycket små deformationer, dock bör 
man ha i beaktande att ovanstående beräkningsmetoder är ej helt tillförlitliga för beräkning av 
långtidsdeformationer. Deformationer på ca 5 mm per våningshöjd bör kunna neutraliseras av 
väggkompletteringar utan att större skador uppstår. Eftersom deformationer är beroende av 
fuktkvot bör man välja fuktkvot för virket t i l l ca 8-10 %. Med laster och deformationer enligt 
ovan bör inga problem uppstå. 
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n . Konstruktion och tillverkning av massiva väggar 

11.1 Spikade väggelement 

11.1.1 Konstruktion 

Massiva väggar byggs upp av vertikala stående brädor med en tjocklek av 25-70 mm. 
Brädorna sammanfogas t i l l varandra med kontinuerlig spikning manuellt eller maskinellt. 
Tjockleken på brädorna väljs med avseende på tillgång, kostnad för material och maskinell 
utrustning. Brädomas bredd väljes med avseende på de laster som gäller för det aktuella 
projektet. Med en väggtjocklek på 120 mm klaras kraven för de flesta byggnader upp t i l l 4-5 
våningar. V i d stora öppningar kompletteras väggen med förstyvningar, t.ex. hammarband av 
trä eller stål. 

Brädomas fuktkvot anpassas t i l l den för väggelementets förväntade slutliga fuktkvoten. En 
uttorkning av materialet motsvarande en minskning av fuktkvoten med ca 3% ger en 
breddminskning av ca 7 mm/m vägg. Med en spiklängd av 63 mm betyder det 0,5 mm 
breddminskning per fog. En rörelse av den storieken kan klaras genom krypning i spikamas 
skaftriktningen utan att elementets dimensioner ändras. 

Genom den kraftöverföring som fås av spikarna erhålls en kontinuerlig styv skiva, som klarar 
last vertikalt, horisontellt och vinkelrätt ytan. Förbindningen av brädorna tillåter dessutom 
skarvar i fält. Då bärverket ställs vertikalt och lasterna angriper parallellt fiberriktningen 
kommer sättningar att kunna minimeras. Andra konstruktioner kan därför med fördel 
kombineras med den massiva träväggar. Stora vertikala punktlaster som t.ex. laster från 
takstolar placerade över fönsteröppningar kan kräva förstärkningar. Vidare studier erfordras 
för att utröna detta. 

11.1.2 Tillverkning 

Tillverkning av spikade brädväggar kan utföras på ett antal olika sätt. Den fördelaktigaste 
tillverkningsmetoden väljs beroende på objektets omfattning, nybyggnad eller ombyggnad 
samt befintliga resurser. Följande tillverkningsaltemativ förekommer: 

• Platsspikning 
• Hantverksmässig tillverkning på byggarbetsplats eller i fabrik 
• Industriell tillverkning 

Platsspikning av väggar är en lämplig metod vid kompletteringar av befintliga konstmktioner 
och för mindre objekt. Tillverkningsmetoden kan anses för arbetskraftsintensiv för svenska 
förhållanden och innebär höga arbetskostnader. Platsspikningsmetoden är enkel och därför 
bäst lämpad för kompletteringar samt mindre objekt. 

Hantverksmässig tillverkning av brädelement kan utföras med små hjälpmedel. Enkelt och 
med låga investeringskostnader är att utföra en arbetsbänk av trä samt att spikning enbart sker 
med handmaskin. För lite större tillverkningsmängder kan eU mera ergonomiskt anpassat 
spikbord vara fördelaktigt. Genom att komplettera arbetsbänken med hydrauliska lyftare eller 
linlyftning av elementen kan arbetshöjd anpassas. För snabbare spikning kan dubbla 
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spikpistoler användas d.v.s. två stycken spikpistoler sammankopplas så att dubbla spikrader 
kan utföras vid varje sidoförflyttning. Spikpistolema sammanhålls med en anpassad stålplatta 
som försetts med anhåll och rullar för sidoförflyttning längs elementet. 

Figur 11.1 visar en enkel arbetsbänk för spikning av massiva väggar. En märkbräda för 
spikmönster monteras längs spikriktningen. För arbetet erfordras två personer, en som lägger 
fram brädor och en som spikar. Kapaciteten uppgår t i l l ca 1,5-2,0 m^/h. För de färdiga 
elementen är är 600-1200 mm lämpliga bredder. Tillverkningen bör utföras i en sluten hall 
eller under skärmtak för att undvika uppfuktning av brädorna.. 

Figur 11.1 Arbetsbänk för spikning av väggar av massivträ 

Industriell tillverkning. Massiva väggar kan med fördel tillverkas som prefabricerade element 
med eller utan fasadbeklädnad. Prefabriceringsgraden bör anpassas t i l l varje enskilt objekt. 
Med prefabricering erhålls fördelen att tillverkningen kan utföras under tak samt att 
monteringstider minimeras. Förutsättningarna för att kunna konkurrera framgångsrikt med 
andra byggnadssätt är troligen att tillverkningen sker industriellt. 

På marknaden finns maskiner anpassade för automatisk tillverkning av spikade element, 
figur 11.2. Frammatning av brädor, spikning och utmatning av elementet sker i en följd. 
Spikdimensioner dimensioneras med avseende på tvärkraft och moment i elementen. 
Utsätts elementen för momentkrafter kommer spikarna att utsättas även för dragkrafter i 
spikamas längsriktning. Genom att snedställa spikarna eller använda spikar med l im kan 
krypning av spikarna undvikas. Före tillverkning upprättas ett spikschema som anpassas t i l l 
den dimensionerande lasten och den valda virkestjockleken. Elementen kan utföras med 
varierande bredder och anpassas t i l l objekten. Produktionen av ett element sker i regel i 
horisontellt läge. Från tillverkningsynpunkt är det fördelaktigt att använda fyrsidigt hyvlat 
virke. Möjligheten finns även att tillverka "ändlösa" element. V i d sådan tillverkning måste 
förskjutning av stumfogar beaktas för att säkerställa överföringen av tvärkraft och moment. 

Tillverkningskapacitet per spikad längdmeter bräda varierar beroende på maskintillverkare, 
normal kapacitet kan beräknas t i l l 0,5 m/sek. Med ställtider, transporter mm är 
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tillverkningskapaciteten ca 50-60 m^/h. Håltagningar för fönster och dörrar bör planeras in och 
göras direkt vid tillverkningen. Alternativt kan håltagningar göras i efterhand men det ger stort 
slitage på verktyg samt större spill. Mindre håltagningar kan utföras på plats. 
Väggar av massivt trä skiljer sig inte särskilt mycket ifrån traditionella fabrikstillverkade 
element eller volymer med träreglar. För väggelement kommer vikten att öka med ca 30 kg/m^ 
i jämförelse med regelelement. Jämförelse med motsvarande väggelement i betong har ett 
element av massivträ ca 200 kg/m^ lägre vikt. Ett väggelement av massivträ med tjockleken 
80 mm och med en yta på 14 m^ kommer att väga ca 950-1000 kg, en vikt som vanliga 
byggkranar är dimensionerade för. 

Figur 11.2 Maskin för automatisk t i l l 
verkning av spikade element 

11.2 Tillverkning av limmade träelement 

De tillverkningstekniker som förekommer idag kan indelas i tillverkning av små och stora 
element. Små ytelement från en t i l l tre kvadratmeter medför att industrialiseringen kan drivas 
långt och en rationell drif t uppnås. Limspridning och presstryck sker helt maskinellt och hela 
tillverkningen är en integrerad process från ritbordet t i l l den färdiga produkten. Tillverknings
volymer upp t i l l 30 000 mVår är möjliga att uppnå. Företagsanpassade tillverkningslinjer för 
små ytelement finns utvecklade och anpassade för producerande företag. 

V i d tillverkning av stora ytelement används en metod där atmosfärstrycket utgör den yttre 
kraften som erfordras vid tillverkning av limmade konstruktioner. Metoden innebär att 
limmade delar läggs ut lager för lager och täckes därefter en folie som helt omslutande volym. 
En vaccumpump kopplas t i l l "påsen" och med atmosfärstrycket kan ett konstant tryck på ca 
0,01 kN/cm^ erhållas. Olika typer av skivmaterial kan även användas i denna typ av 
konstruktioner. Eftersom tillverkning av limmade element enligt denna form kräver tillgång 
t i l l varm och torr omgivning så är systemet bäst lämpat för industriell verksamhet. 
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12 Ekonomiska bedömningar 

De ekonomiska jämförelserna är baserade på spikade väggelement därför att dessa är vanligast 
förekommande i mellaneuropa och att det finns väl utvecklade arbetsmetoder och maskiner. 
För limmade brädväggar genomfördes endast en översiktlig bedömning då stora maskin
investeringar erfordras. Storleken på investeringar en produktion av limmade väggar kan 
uppskattas t i l l 20-40 millioner kronor. Med så stora antaganden gällande maskinutformning 
och investering ger det osäkra kalkylvärden. 

12.1 Tillverkningskostnader element 

Material 
Materialkostnader för tillverkning av spikade element av massivt trä kan hänföras t i l l två 
poster, virkeskostnader samt spikkostnader. Kostnader för virke inkluderar samtliga kostnader 
för råvara, sågning, torkning och frakter. V i d en förfrågning bland ett antal virkesleverantörer 
(hösten -97) erhölls en prisspridning från 950 kr/m^ t i l l 1550 kr/m^. Ett medelvärde på 1250 
kr/m^ har därför valts som kostnaden för virke vid de genomförda kalkylerna. 

Tabell 12.1 Materialkostnader 

Virkeskostnad , sidobrädor, ej hyvlat 25x80 1250 kr/m^ 
Spik blank 50x2,1 48 kr/1000 st (Galvaniserad spik +30%) 

63x2,5 62 kr/1000 st 
75x2,6 84 kr/1000 st 

Lönekostnader 
Vid beräkning av lönekostnader måste det beaktas vilken yrkeskategori hantverkarna tillhör då 
löner och sociala kostnader varierar. Utförs tillverkningen på byggarbetsplatsen tillhör oftast 
hantverkarna byggnadsarbetarförbundet och vid industriell tillverkning, träindustriförbundet. 
Därtill tillkommer skillnader i kostnader gällande ackordsuppgörelser och tillgång på 
arbetskraft. V i d gjorda jämförelser användes lönekostnaderna enligt tabell 12.2. 

Tabell 12.2 Sammanställning av lönekostnader 

Löner hantverkare ,bygg 
Sociala avgifter, 5 1 % 
Semesterersättning 
Resor 

105 kr/h 
54 kr/h 
15 kr/h 
5 kr/h 

Totalt lönekostnad hantverkare, bygg 179 kr/h 

Löner hantverkare, träindustri 
Sociala avgifter, helgdagsersättning 
Semesterersättning 

88 kr/h 
45 kr/h 
13 kr/h 

Totalt lönekostnad hantverkare, träind. 146 kr/h 



29 

Tillverkningskostnader för spikning av väggar på byggarbetsplats 
Vid tillverkningen sker spikningen och utläggningen av brädor t i l l största delen manuellt. Då 
ej något större försök utförts med manuell spikning av element kan en kostnaderna uppskattas 
med en jämförelse med platsspikade bjälklag. Tidsåtgång för spikning av bjälklag uppgår t i l l 
ca 1,5-2,0 h/m . För spikade väggar med tjockleken 95 mm uppnås med motsvarande kapacitet 
ca 10-15 m^/h, dessutom tillkommer tiden för justering (0,05 h/m^) och tillställningen av 
arbetsplatsen (arbetstid + 15%) vilket ger en total produktionskapacitet på ca 5 m /h . 
En sammanställning av tillverkningskostnader f ramgår av tabell 12.3. 

Tabell 12.3 Tillverkningskostnader för platsspikade väggar 

Löner hantverkare 179 kr / 5mVh 36 kr/m 
Virke , färdigkapat 1250 kr x 0,095 m 118kr/m^ 
Virke, spill 10% 12 kr/m^ 
Spik s500 inkl spill 80 st x 0,062 kr x 1,10 6 kr/m^ 

Nettokostnad tillverkning 151kr/m^ 

Platsomkostnader 150% * 36 kr/m^ 54 kr/m^ 
Entreprenadarvode 10% 15 kr/m^ 

Total kostnad 220 kr/m^ 

Industriell tillverkning 
Spikade väggelement 
Kostnader för industriellt tillverkade element är beroende av ett antal faktorer såsom 
lönekostnader, fasta kostnader och materialkostnader. De fasta kostnaderna såsom hyra, 
investeringskostnader för maskiner och tillverkningsvolymer kommer att ha stor påverkan på 
produktens pris. Investeringskostnaderna för programmerbara spikmaskiner för element
tillverkning uppgår t i l l ca 1,2-1,8 millioner kronor. För matning, justering av element och 
allmän service erfordras två personer. 

Tabell 12.4 Kostnader lokaler, räntor m.m. 

Lokalkostnader mm 
Hyreskostnader lokal 600 m^*500 kr/m^ 
Uppvärmningskostnader 600 m^* 140 kr/m^ 
Försäkringskost. Övriga kost. 600 m^* 120 kr/m^ 
Administration 1 * 12*40000 kr/månad 

300 000 kr/år 
84 000 kr/år 
72 000 kr/år 

480 000 kr/år 
Totalt kostnader för lokaler 936 000 kr/år 

Avskrivningar, räntekostnader mm 
Investering maskiner 1 800 000 kr 
Räntekosmad 10% * 1 800 000 kr 
Avskrivningar 20% * 1 800 000 kr 
Underhåll 5% * 1 800 000 kr 
Rörelsekapital 

180 000 kr/år 
360 000 kr/år 

90 000 kr/år 
200 000 kr/år 

Totalt 830 000 kr/år 
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Kostnader vid tillverkning av 15 000 m /år 
En produktionsvolym av ca 15000 mVår motsvarar leveranser t i l l ca 220 lägenheter. Nedan 
angivna (tabell 12.5) för beräkning av gällande kostnader för lokaler fömtsätter att 
tillverkningen kan ske som komplement t i l l annan tillverkning. 

Tabell 12.5 Kostnader industriellt tillverkade element 

Lokalkostnader mm 2 mån. 2 / 12 * 936 000 kr/15 000 kr 11kr 
Avskrivningar mm 830 000 kr/15 000 kr 55 kr 
Emballage, stroppar mm 10 kr 
Löner träindustri 2 st x l46 kr/h / 60 m^/h 5 k r 
Material 

Virke 1250 kr x 0,095 m 119 kr 
Virke spill 5% 4 k r 
Spik s500 inkl spill 6 k r 
Frakt 9 k r 

Försäljning 10% 13 kr 
Arbetsledning 2*40000 kr/månad /15000 mVmånad 5 k r 
Vinst 10 kr 

Totalt: 247 kr/m^ 

2 o 2 

Vid en tillverkningsvolym på ca 15000 m /ar blir den fasta kostnaden 65 kr/m . V i d en 
volymökning med ca 20 % medför det att totala kostnaderna per producerad yta minskar med 
4% (240 kr/m^). 

Som en jämförelse kostar motsvarande spikad vägg i Tyskland ca 300-450 SEK/m^. Priserna 
varierar stort mellan tillverkare beroende på leveransvolymer, håltagningar m.m. I de framleds 
redovisade kostnadskalkylerna valdes en tillverkningskostnad på 300 kr/m^. 

Uppskattade kostnader vid industriell tillverkning av massiva limmade väeselement vid 
o 2 o 

produktionsvolym på ca 110000 m /år 
Nedan angivna beräkningar (tabell 12.6) baseras på antaganden av höga investeringskostnader. 
Resultatet skall därför betraktas som en grov uppskattning av förväntade kostnader. 

Tabell 12.6 Fasta kostnader vid tillverkning limmade element 

Hyreskostnader lokal ca 2000 m^ x 500 kr/m" 
Investeringskostnader maskiner, sorteringsbana, 
tilt, satspress, mllbanor m.m. 20 mil j 

Ränta investeringar 
Amorteringar 

700000 kr/år 

250000 kr/år 
250000 kr/år 

Totalt driftkostnader, fasta 2200000 kr/år 

V i d en beräknad produktionskapacitet av 580 m^/dag ger det fasta kostnader på 119 kr/m^. 
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Kostnader för l im är beroende av vilken typ av l im som användes samt hur stor yta som 
appliceras med l im. Ett element tillverkad av brädor med tjocklek 25 mm samt bredden 75 
mm är limåtgången ca 200 gr lim/m^. Det ger en limkostnad av ca 20 kr/m^. Eftersom 
limmade produkter kräver hyvlade ytor innebär detta en ökad virkesåtgång samt ökade 
hyvlings-kostnader. För hyvling tillkommer ca 100 kr/m^ och för ökad materialåtgång med 20 
%. 

Tabell 12.7 Tillverkningskostnader för limmade element vid en 
ådig tillverkningsmängd av 110 000 m 

Lön träindustriarb. 3*179/580 1 kr/m^ 
Virke 1250x0,095 119 k r W 
Virke spill 20% 16 k r W 
L i m 20 kr/m^ 
Fasta kostnader 119krW 
Platsomkostnader 2 kr/m^ 
Administration, försäljning 10% U k r W 
Arbetsledning 4 k r W 
Vinst 11 k r W 

Totalt 303 kr/m^ 

V i d förfrågan hos tyska och österrikiska tillverkare har framkommit att kostnader för ett 
element av limmat massivträ är ca 800-900 DEMJnv' vilket motsvarar ca 325-370 SEK/m^ för 
en vägg med tjockleken 95 mm. Eftersom den producerad volymen och därmed de fasta 
kostnademas del av tillverkningskostnaden är en stor osäkerhetsfaktor har jämförelserna 
mellan betongväggar och massiva väggar baserats på spikade prefabricerade väggar. 

12.2 Kostnadsjämförelse med nuvarande byggnadssätt 

12.2.1 Allmänt 

Byggkostnaderna påverkas av ett stort antal faktorer; projekteringkostnader, kostnader för 
grundläggning, val av stomme och stomkompletteringar, platsomkostnader mm. V i d generella 
kostnadsjämförelser för byggnadsobjekt finns ett antal osäkerhetsfaktorer som måste beaktas 
då de påverkar kostnadsjämförelsemas noggrannhet. En jämförelse mellan olika väggtyper bör 
därför göras separat för varje objekt då varje projekt är unikt. Jämförelsen kan däremot ge en 
första indikation på om den tänkta produkten har ett berättigande på marknaden från kostnads
synpunkt. 

Ett antal faktorer som påverkar kostnaderna är ej medtagna i kalkylerna då de är svåra att 
bedöma samt är starkt objektsberoende. Faktorer som påverkar kostnaderna samt är 
objektsberoende är bland annat följande: 

Objektets placering 
Transportkostnader för t.ex. betongleveranser t i l l platsgjutna bjälklag har en stor påverkan på 
konstruktionens kostnader. Likaså gäller det fraktkostnaderna för tunga prefabricerade 
produkter. 
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Tillgång på arbetskraft 
Möjligheten att på byggorten få tag på lämplig arbetskraft varierar med konjunkturen. Vid 
högkonjunktur kan stora löneförändringar påverka kostnaderna för den färdiga produkten. 
Finns möjligheten att köpa prefabricerade element ökar möjligheten att påverka arbets
kostnademas andel av den totala kostnaden. 

Material 
Ingående material varierar i kostnad beroende på efterfrågan och tillgång. Det som under vissa 
tidsperioder kan visa sig vara fördelaktig kan under andra perioder ej klara konkurrensen. 

Utförande (metodval) 
Beroende på vilken arbetsmetod den aktuella entreprenören och den berörda personalen 
behärskar väljs det ur kostnadssynpunkt fördelaktigaste metoden. Byggnadsobjekt under 
tidspress kräver ofta användning av prefabricerade element. 

Grundläggn ingskostnade r 
Vid dåliga grundläggningsförhållanden där pålning eller kompensationsgrundläggning 
erfordras är det oftast fördelaktigt med en lätt byggnad. Vikten av massiva träväggar uppgår 
till endast 20-30% av vikten av väggar av betong. En jämförelse mellan ett trevånings 
betonghus med utfackningsväggar, mellanbjälklag av betong och hus med bjälklag, väggar av 
massivträ visar att marktrycket minskar med ca 50 %. Kan man därmed kan minska andelen 
pålar eller att kompensationsgrundäggningen kan undvikas uppnås en avsevärd 
kostnadsbesparing. Kostnader för grundläggning är svåra att kalkylera generellt och måste 
beaktas för varje enskilt objekt då ej alltid lätta byggnader medför minskade 
grundläggningskostnader. 

Värmelagrings effekter 
Genom att använda massiva konstruktioner erhålls fördelar när det gäller värmelagring i 
materialet. Värmelagring i materialet medför att inomhusklimatet ej påverkas lika snabbt på 
grund av omgivande temperaturvariationer. Vid utförda teoretiska beräkningar har en 
energibesparing av 14 % påvisats i jämförelse mellan trätungt byggande och lätta 
konstruktioner, se Akander, Norén och Isfält, 1998. 

Projekteringskostnader 
Arkitekt- och konstruktionsritningar kan initialt tänkas bli något högre än för motsvarade 
betong. När man fått erfarenhet av projektering av massiva trähus bör kostnader ej bli högre 
än för platsbyggda eller prefabricerade betonghus. 

Platsomkostnader 
Omkostnader vid platsbyggeri varierar stort beroende på typen av projekt, dock måste 
omkostnaderna tas med vid en jämförelse. Vi de utförda kostnadskalkylerna har hänsyn till 
omkostnader har därför generellt gjorts med ett procentuellt tillägg på arbetskostnaden, se 
tabell 12.8. 
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Tabell 12.8 Tillägg för platsomkostnader 

Arbetsplatsorganisation 6% 
Bodar 7% 
Handverktyg 3% 
Maskiner 31 % 
Transporter 5% 
El, vatten, provisorisk 4 % 
Uppvärmning 4 % 
Städning 4 % 
Arbetsledning 27% 
Försäkringar 5% 
Central administration 46% 
Mätningsavg. MBL 8% 

Summa 150% 

12.2.2 Materialmängder och val av väggtyper 

För att erhålla en jämförelse mellan ett betonghus med utfackningsväggar och massivväggar 
av trä måste andelen bärande ytter- och innerväggar uppskattas. En jämförelse har därför 
gjorts av ett flerfamiljshus projekterat med betongstomme och ett flerfamiljshus projekterat 
med massivträ. 

Jämförelsen har gjorts för ett flerfamiljshus med 3 våningar och 12 lägenheter. Planritningarna 
för byggnaden framgår i bilaga 11. För alternativet med en betongstomme beräknades 
byggnaden med bärande inner och ytterväggar av betong samt med icke bärande 
utfacknings väggar. För alternativet med väggar av massivträ beräknades byggnaden med 
massiva träväggar med tjockleken 95 mm. Byggnadens omslutande vägglängd är ca 89 m och 
våningsyta 262 m^ per våningsplan. Andelen bärande ytterväggar uppgår till 40% av den totala 
omkretsen för betongaltemativet och övriga väggar beräknades som icke bärande utfacknings-
väggar. För träaltemativet betraktades samtliga ytterväggar bärande. Andelen bärande 
innerväggar uppgick för betongaltemativet till 51 % av totala mängden innerväggar och 48 % 
för träaltemativet 

Tabell 12.9 Sammanställning av ytor i m , inner- och ytter
väggar per våningsplan 

Betongalt. Träalt. 
Bärande yttervägg 77 173 
Utfackningsväggar 96 96 
Bärande innerväggar 141 39 
Lägenhetsskiljande vägg 36 36 
Övriga väggar 102 109 
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Vid beräkning och placering av bärande väggar i träaltemativet har bjälklagen förutsatts vara 
utförda med massiva ytelement av trä. För att erhålla jämförbara kostnader och 
konstruktioner med avseende på värmeisolering utfördes beräkningar av U-värden för varje 
enskild väggtyp och byggnaden i sin helhet (bilagor 9-10 ). Mängder samt övrigt ingående 
konstruktioner kan erhållas ur bifogad förteckning, bilagor 1-8. 

12.2.3 Kostnadsberäkningar 

Kostnadsberäkningar för de olika väggtypema gjordes med hjälp av kalkylverk (sektions
fakta 94/95) dels med uppgifter från entreprenörer och leverantörer. En justering av 
kostnadsbilden på grund av ändringar i kostnadsindex mellan åren 1995 till 1997 ingår ej i de 
utförda kalkylerna. Index för de olika ingående materialen har under tiden 94-96 ökat med ca 
10 % och med följande fördelning, betong 15,2 %, mineralull 8,3 %, träprodukter 10,7 % och 
löner 10 %. Påslag för spill har gjorts med för branschen normala värden. En sammanställning 
av kostnader för betonghus respektive hus av massivträ framgår av tabell 12.10 och tabell 
12.11. 

Tabell 12.10 Sammanställning av kostnader i kronor för betonghus 
per våningsplan 

Bärande yttervägg 77 m^ x 993 kr 
Utfackningsväggar 96 m^ x 575 kr 
Bärande innerväggar 141 m^ x 719 kr 
Lägenhetsskiljande väggar 36 m x 696 kr 
Övriga väggar 102 m^ x 150 kr 

76461 kr 
57500 kr 

101379 kr 
25056 kr 
15300 kr 

Totalt 275696 kr 

Tabell 12.11 Sammanställning av kostnader i kronor för hus med väggar 
av massivträ per våningsplan 

Bärande yttervägg 173 m^ x 653 kr 
Bärande lägenhetsskiljande väggar 39 m" x 935 kr 
Bärande innerväggar 96 m^ x 520 kr 
Lägenhetsskiljande väggar 39 m x 696 kr 
Övriga väggar 109 m^ x 150 kr 

112969 kr 
36465 kr 
49920 kr 
27144 kr 
16350 kr 

Totalt 242848 kr 

I jämförelsen beaktades ej eventuella skillnader i kostnader för anslutningar bjälklag och 
väggar dock torde skillnaden mellan betong och trästomme understiga 100 kr/m vilket skulle 
innebära en skillnad av den totala summan med ca +/- 9600 kr. 
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12.2.4 Känslighetsanalys 

Kostnaden för den färdiga konstruktionen baseras på ett antal faktorer. Material, arbetskrafts
kostnader och platsomkostnader är några av de delar som har stor inverkan på den slutliga 
kostnaden. Betydelsen av faktoremas storlek kan skilja sig från konstruktion till 
konstmktion. Genom att välja ut ett antal faktorer som kan variera mellan olika objekt finns 
möjligheten att visa på känsligheten hos en ny produkt. 

Ett antal faktorer har därför valts ut för att analysera betydelsen av ändrade priser eller 
arbetsmetoder. Betong har oftast ett stabilt materialpris inom närområdet till betongstationen. 
Ökade fraktavstånd samt skillnader i tillverkningskostnader inom ett större område innebär 
att priset kan variera för betongleveranser. På byggarbetsplatsen är kostnadsvariationer för 
gjutning av väggar små. Formkostnader kan däremot variera avsevärt beroende på val av 
arbetsmetod. Arbetstiden för formsättning kan t.ex. minskas med 0,2 h/m^ vid användande 
av rationell väggform. Nedan angivna alternativ upptar hur några av de faktorema påverkar 
slutliga kostnaden för den färdiga konstruktionen. 

Följande alternativ har beräknats: 
Alt. 1) Betongaltemativet enhgt grundkalkyl. 
Alt. 2) Materialpriset för betong har höjts med 200 kr/m^, vilket ger ett kubiketerpris på 

ca 800 kr /ml 
Alt. 3) Arbetstiden för formsättning har minskats med 0,2 h/m . 
Alt. 4) Väggar av massivträ enligt grundkalkyl 
Alt. 5) Kostnaden för element av massivträ har ökats med 100 kr Ircf. Den totala 

kostnaden för elementen blir 350 kr/m , vilket motsvarar ca 3650.-/m . 

290000 

280000 

260000 
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240000 

230000 

220000 

(B CO O) f ö 

t i Seriel 

Diagram 12.1 Sammanställning av kostnader för olika 
alternativ 
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12.3 Diskussion och slutsatser 

Den ekonomiska jämförelsen mellan de två alternativen visar att det råder en liten skillnad 
mellan en byggnad med betongstomme och en byggnad med en stomme av massivträ. 
Skillnaden mellan den högsta kostnaden för betongväggar och lägsta kostnaden för väggar av 
massivträ blir ca 16% (ca 40000 kr). Kostnaden för stommen uppgår normalt för betonghus 
till ca 5-10 % av totala entreprenadens kostnaden och för en stomme av massivträ 15 %. För 
aktuellt objekt uppgår entreprenadkostnaden till ca 3,2 milj . exkl. underentreprenörer. 
Skillnaden mellan väggaltemativen utgör därmed 1,3 % av entreprenadkostnaden. 

Ekonomiska jämförelser bygger på ett stort antal bedömningar därför måste slutsatser göras 
med stor försiktighet. Förstudien visar dock att väggar av massivträ har en potential att vara ett 
alternativ för byggnader med flera våningar. Kostnadskalkylema för det beräknade objektet 
har t.o.m. för huvudalternativen blivit lägre. Även med höga kostnader för elementen av 
massivträ kan massivträaltemativet konkurrera med betongaltemativet. De osäkerhetsfaktorer 
och antaganden som alltid måste göras vid jämförelser kan anses ej vara av den storleken att 
väggar av massivträ helt kan uteslutas som alternativ bärande stomme. 

Formkostnader och enhetstider för betongväggar kan vid stor och rationell tillverkning 
minskas. Vid objekt, större än 30 lägenheter och där rationell formsättningsteknik kan 
användas har betongaltemativet fördelar ur ekonomisk synvinkel. Dock skall det beaktas den 
osäkerhet gällande produktionskostnader för spikade massiva väggar. Kommande utveckling 
av både spikade och limmade väggar av trä bör innebära sänkta produktionskostnader. 
Exemplen visar att en rationell tillverkning tillsammans med god planering av massiva 
väggelement i trä har möjlighet att konkurrera med traditionella väggsystem 
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Bilaga 1 

Beräkning av totalkostnad for bärande yttervägg med massiv trästomme 

: 

'.2: 

22 PANEL 
28x70 LAKT 
95 SKALMURSSKIVA 
80 MASSIVT TRA 
45x45 REGLAR+ISDLERING 
PE-EDLIE 
13 GIPS 

Skikt kostnad Tid (h/m-) Material 

Spackling skivor 5 kr 
13 Gips 0,16 18 kr 
PE-folie 0,04 4kr 
45x45 Reglar 2,8 m/m^ 0,12 12 kr 
45 Isolering 0,06 14 kr 
80 Massivt trä 0,08 300 kr 
95 Skalmursskiva med vindskydd 0,10 50 kr 
Fasadbeklädnad 

Totalt 0,56 403 kr 

Arbetskostnad (0,56x179) lOOkr/m^ 
Platsomkostnad 150 kr/m" 

Totalkostnad: 653 kr/m^ 
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Beräkning av totalkostnad för bärande innervägg med massiv trästomme 
Bilaga 2 

13 GIPS 
80 MASSIVT TRA 
13 GIPS 

Skikt kostnad Tid (h/m-) Material 

Spackling av skivor 5kr 
13 Gips 2 sidor 0,32 36 kr 
80 Massivt trä 0,08 300 kr 

Totalt 
Tillägg för fristående regelvägg, 2 sidor 
45x70 Reglar 0,33 40 kr 
70 Isolering 0,12 40 kr 

Totalt 0,85 421 kr 

Arbetskostnad (0,85x179) 153 kr/m^ 
Platsomkostnad 228 kr/m^ 

Totalkostnad: 802 kr/ni 
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Bilaga 3 

Beräkning av totalkostnad for bärande lägenhetsskiljande innervägg med massiv 
trästomme, alternativ 1. 

2x13 GIPS 
4 5 X 9 5 REGLAR c600 + ISOLERING 
10 LUETSPALT 
4 5 X 9 5 REGLAR c600 + ISOLERING 
2X13 GIPS 

Skikt kostnad Tid (h/m^) Material/UE 

Spackling av skivor 5kr 
2x13 Gips, 2 sidor 0,64 64 kr 
95 Reglar 0,33 42 kr 
80 Massivt trä 0,08 300 kr 
95 Isolering 0,12 54 kr 
Fiberduk-i-tätmassa 0,10 10 kr 

Totalt 1,27 475kr 

Arbetskostnad (1,27x179) 227 kr/m^ 
Platsomkostnad 340 kr/m" 

Totalkostnad: 1042 kr/m' 
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Bilaga 4 

Beräkning av totalkostnad för bärande lägenhetsskiljande innervägg med massiv 
trästomme, alternativ 2 

13 GIPS 
80 M A S S I V T TRA 
30 I S O L E R I N G 
80 M A S S I V T TRA 
13 GIPS 

Skikt kostnad Tid (h/m^) Material 

Spackling av skivor 5kr 
2x13 Gips, 2 sidor 0,32 32 kr 
80 Massivt trä 2 sidor 0,16 600 kr 
30 Isolering 0,04 12 kr 
Fiberduk-htätmassa 0,10 10 kr 

Totalt 0,62 659 kr 

Arbetskostnad (0,62x179) UOkr/m^^ 
Platsomkostnad 166 kr/m 

Totalkostnad: 935 kr/m' 
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Bilaga 5 

Beräkning av totalkostnad för bärande yttervägg av betong 

fm 

v I 'i 

V-
22 PANEL 
2 8 x 7 0 LÄKT 
70 S K A L M U R S S K I V A 
70 R E G E L S K I V A 
160 BETDNG 

Skikt Tid (h/m^) Material 

Spackling av betong 5 kr 
Elementform 2 sidor 0,90 90 kr 
180 Betong 0,13 110kr 
Armering 8 kg/m^ 0,10 35 kr 
Regel 45x70 2m/m^ 0,08 14 kr 
V B l +Exp. 0,04 10 kr 
70 Isolering 0,06 20 kr 
100 Skalmursskiva 0,10 50 kr 

Totalt 1,41 334 kr 

Arbetskostnad (1,41x179) 252 kr/m^ 
Platsomkostnad 378 kr/m*̂  

Totalkostnad: 964 kr/m' 
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Bilaga 6 

Beräkning av totalkostnad för icke bärande yttervägg i betonghus, utfacknings-

vägg 

22 PANEL 
28x70 LfiKT 
9 UTV. GIPS 
45x170 
REGLAR+ISDLERING 
PE-FDLIE 
13 GIPS 

Skikt Tid (h/m^) Material 

Spackling av skivor . 5 kr 
13 Gips 0,16 16 kr 
PE-folie 0,04 4kr 
45x70 Reglar 2,8 m/ m^ 0,11 20 kr 
70 Isolering 0,06 20 kr 
45x170 Reglar 2,8 m/m^ 0,28 46 kr 
170 Isolering 0,08 45 kr 
9 Ut v. gips 0,16 14 kr 

Totalt 0,89 155 kr 

Arbetskostnad (0,89x179) 160 kr/m^ 
Platsomkostnad 240 kr/m^ 

Totalkostnad: 555 kr/ni 
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Bilaga 7 

Beräkning av totalkostnad för bärande innervägg i betong 

160 BETDNG 

Skikt Tid (h/m )̂ Material 
Spackling av betong - 10 kr 
Elementform 2 sidor 0,90 90 kr 
Betong 0,11 100 kr 
Armering 5 kg/m'^ 0,11 18kr 

Totalt 1,12 218 kr 

Arbetskostnad (1,12x179) 200 kr/m^ 
Platsomkostnad 301 kr/m^ 

Totalkostnad: 719 kr/m' 
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Bilaga 8 

Beräkning av totalkostnad for lägenhetsskiljande innervägg med träregelstomme 

2 x 1 3 G I P S 
4 5 x 7 0 R E G L A R s 6 0 0 

7 0 I S O L E R I N G 
4 5 x 7 0 R E G L A R s 6 0 0 

7 0 I S O L E R I N G 
2 x 1 3 G I P S 

Skikt Tid (h/m^) Material 
Spackling av skivor - 10 kr 
2x13 Gips, 2 sidor 0,64 112 kr 
45x70 Reglar 5,6 m/ m^ 0,33 40 kr 
70 Isolering 0,12 40 kr 
Fiberduk+tätmassa 0,10 10 kr 

Totalt 1,19 212 kr 

Arbetskostnad (1,19x179) 213 kr/m^ 
Platsomkostnad 319kr/m^ 

Totalkostnad: 744 kr/ni 
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Bilaga 9 

Beräkning av Um för betonghus 
Beräkningarna utförda med programvara GF2DIM 93.1 
Um: Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 
Up: Byggnadsdelens praktiska tillämpbara värmegenomgångskoefficient 

Antal Gradtimmar = 116205 Total golvarea 766 m 
Byggdel Area (ni2) B/I. U„-bil Valt U„ Ti T.. Mark Sol Ui*A 
Golv 72 B 0,276 0,276 20 2 0,75 14,90 
Golv 183 B 0,205 0,205 20 2 0,75 28,14 
Vägg 192 B 0,213 0,213 20 2 1,00 40,90 
Vägg 318 B 0,176 0,176 20 2 1,00 55,97 
Fönster 56 B 2,000 20 2 1,00 0,70 72,80 
Tak 255 B 0,137 0.137 20 2 1,00 34,94 
Dörr 9 B 1,000 20 2 1,00 9,00 
Bostäder: Aon, = 1085,0 A f =65,0 A f „ „ = 137.9 Summa Ui*A = 256,64 

Beräknat Un, = 0,237 vilket ger ca 50 KWh bättre värde än för krravet Un,,krav = 0,237 

Beräkning av Up för vald betongyttervägg 

Byggnadsdel: Yttervägg. Betongvägg 
Konstruktionsskikt Tjocklek 

mm 
Material A, X 

W/(mK) 
Andel 
% 

Material B, k 
W/(mK) 

Tegel 120 100 
Luftspalt 45 100 
Skalmursskiva 170 0,033 100 
Betong 150 1,700 100 
Korrektionsfaktorer 
Väimeövergångsmotstånd =0,17 
Korrektion värmemotstånd = 0,20 
Korrektion Up-Värde = 0,035 

Valt Up = 0,213 W/im^K.) 

Beräkning av Up för vald träregelväggskonstruktion, utfackningsvägg 

Konstruktionsskikt Tjocklek 
mm 

Material A A, Andel 
% 

Material B X 

Lockpanel/Tegel 120 100 
Spikläkt/Luftspalt 45 100 
Skalmursskiva 80 0,033 100 
GF3624 + reglar 145 0,036 85 0.140 
GF3624 + reglar 45 0,036 85 0,140 
Gips 13 0,220 100 
Betong 
Korrektionsfaktorer 
Värmeövergångsmotstånd = 0.17 
Korrektion värmemotstånd = 0.20 
Korrektion Up-Värde = 0.030 
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Valt Up = 0.116 W/im^K) 
Beräkning av Up för vald yttertakskonstruktion, betonghus 

Konstruktionsskikt Tjocklek Material A X Andel Material B X 
mm % 

Betongpannor 100 
Papp 100 
Panel 100 
Vindsutrymme 100 
GF3622 100 0,036 100 
GF3625 250 0,036 100 
Betongbjälklag 150 1,700 100 
Korrektionsfaktorer 
Värmeövergångsmotstånd = 0.17 
Korrektion värmemotstånd = 0.30 
Korrektion Up-Värde = 0.040 

Valt Up = 0,137 W/(m^K) 
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Bilaga 10 

Beräkning av Um för hus med massiva träväggar 

Antal Gradtimmar = 116205 Total golvarea 766 m 
Byggdel Area (m2) B/L U„-bil Valt Uo Ti T„ Mark Sol Ui*A 
Golv 72 B 0,276 0,276 20 2 0,75 14,90 
Golv 183 B 0,205 0,205 20 2 0.75 28,14 
Vägg 510 B 0,190 0,190 20 2 1,00 96,90 
Fönster 56 B 2,000 20 2 1,00 0,70 72,80 
Tak 255 B 0,137 0,137 20 2 1,00 34,94 
Dörr 9 B 1,000 20 2 1,00 9,00 

Bostäder: Aom = 1085,0 A f =65,0 Af„,ax= 137,9 Summa Ui*A = 256,68 

Beräknat Um = 0.237 vilket ger ca 40 KWh bättre värde än för kravet, Um,krav = 0.237 

Beräkning av Up för vald yttervägg i hus med stomme av massivträ 

Konstruktionsskikt Tjocklek 
mm 

Material A X Andel 
% 

Material B X 

Lockpanel/tegel 100 
Spikläkt/luftspalt 100 
Isolering G F 3324 120 0,033 88 0,14 
Isolering G F 3011 80 0,033 100 
Massivt trä 75 0,140 100 
Gips 13 0,220 100 
Korrektionsfaktorer 
Värmeövergångsmotstånd = 0,17 
Korrektion värmemotstånd = 0,20 
Korrektion Up-Värde = 0,030 

ValtUp = 0,J9W/im^K) 

Up för övriga konstruktioner se beräkningar betonghus 
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Bilaga 11.1 

Ritningar av valt objekt 

Fasad och sektion 

ma 

1 " t ö " 1 'oi' • f f l T I 
1 1 1 1 na n 

4 - mi ffl • 
1 ffl 1 

Figur B l Fasad 

SEKTION A - A 

Figur B2 Sektion 
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Planritningar Bilaga 11.2 
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Figur 12.3 Plannining, byggnad med väggar av betong 
bärande väggar av massivträ 
regel väggar 
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Figur 12.4 Planritning, väggar av massivträ 
bärande väggar av massivträ 
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