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Bakgrund 

Det amerikanska sättet att bygga flerfamiljshus, med stomme av trä, har allt oftare under 
senare år ordinerats som recept mot de höga svenska byggkostnaderna. För initierade har 
det varit uppenbart att inte enbart det faktum att man bygger med trästomme kan vara 
tillräckligt for att motivera de stora kostnadsskillnader som faktiskt finns mellan svenska 
och amerikanska flerfamiljshus. 

För att fa en bättre inblick i de amerikanska forhållandena, företogs i april 1994 en 
studieresa ti l l Cincinnati och Seattle i USA av en allsidigt sammansatt grupp byggfolk, 
som på plats kunde se och diskutera hur den amerikanska byggprocessen och 
byggprodukten ser ut. 

Nedan görs en teknisk jämförelse mellan husen i USA och i Sverige med intrycken från 
studieresan som bakgrund. 

Bostaden i USA och i Sverige 

Normalbostaden för barnfamiljer i USA är en villa, i flerfamiljshusen bor mest 1-2 
personershushåll. Genomsnittligt bor man bara 2-3 år i samma lägenhet. Köken i 
hyreshusen är i regel små och mörka, anpassade till familjesammansättningen. 
Förvaringsutrymmen utanför lägenheten saknas. Det man inte rymmer på balkongen 
eller inne i lägenheten förvarar man i särskilda förrådsbyggnader, där man kan hyra ett 
utrymme. 

90 procent av bostäderna i villor och låga bostadshus i USA är byggda med trästomme, 
40 procent av bostäderna är byggda före 1940. Mindre än 30 procent av 
bostadsbeståndet och mindre än 25 procent av de nybyggda bostäderna utgörs av 
lägenheter i flerbostadshus. 

I Sverige bor 51 procent av hushållen i flerbostadshus. 53 procent av dessa är 
enpersonershushåll och 21 procent parhushåll. Den genomsnittliga lägenhetsytan i hus 
producerade 1990 var i USA 140 kvm, i Sverige 90 kvm (inklusive småhusen). I 
nyproducerade hyreslägenheter i USA 1992 var hälften av lägenheterna över 90 kvm. 

Byggnadssättet för såväl villor som för 3-4-våningshusen liknar det som tillämpas i 
svenska platsbyggda småhus. "Kvalitetsstandarden" påminner dock mer om svenska 
sommarstugor än om normala svenska bostäder. 

I USA byggs ca 1,5 milj bostäder per år. 

Standard 

När man jämför bostäder i USA och Sverige använder man ofta begreppet "standard" 
som värdemätare. 



Vad menas då med "standard"? Liksom "kvalitet" har ordet standard många betydelser. 
Man kan tala om "hög boendestandard" som en egenskap som uppskattas av den 
boende och som man är beredd att betala för och "hög kvalitetsstandard" som den 
egenskap som ger underhållsfrihet och lång livslängd. 

När vi försökt pressa byggkostnaden i Sverige har vi ofta börjat med att angripa 
bostadsytan. I USA anser man sig ha världens högsta bostadsstandard, mycket därför att 
bostäderna är så rymliga. Andra grunder att värdera standard kan vara: 

- stora rum 
- många rum 
- högt i tak 
- ljusa rum 
- frisk luft 
- vacker utsikt 
- bra ljudisolering 
- många toastolar 
- disk- och tvättmaskin 
- lättskötta golv, osv 

I Sverige har vi länge haft ställföreträdande tyckare som bestämt hur våra bostäder ska 
utformas. Vi har som bostadskonsumenter saknat möjlighet att själva bestämma hur 
"standarden" i vår bostad ska se ut. Vi har uppfostrats i vad som menas med "god 
standard". I praktiken har det bara varit möjligt att bygga bostäder som fyllt kraven i 
"God Bostad" och planverkets normer. 

Generösa finansieringsvillkor har gjort det möjligt att bygga "rejält" utan större hänsyn 
till kostnaden. Alla har vi vid utlandsresor konstaterat hur sämre lottade människor, på 
andra håll, måste stå ut med "låg kvalitet" i sina hus. Nu ha också vi återförts t i l l en 
bister verklighet och måste fråga oss vad vi vill betala för. V i har nu i någon mån 
återfått, eller kommer att återfå, möjligheten att som bostadskonsumenter själva välja 
alternativa standarder på vår bostad. 

Någon total frihet från regler kan vi dock knappast räkna med. Ökad harmonisering 
inom Europa, miljökrav och resurssnålhet kommer i hög grad att påverka utformningen. 
Kraven i Boverkets byggregler, BBR 94, ger möjlighet att bygga även högre hus med 
bärande trästomme men fortfarande ställs mycket höga krav på exempelvis 
värmeisolering, ventilation, täthet, tillgänglighet för personer med nedsatt 
rörelseförmåga och säkerhet. 

Även om människans grundläggande behov är lika världen över, varierar upplevelsen av 
hög eller låg "standard" självfallet från kontinent t i l l kontinent, från land ti l l land, från 
åldersgrupp till åldersgrupp och från person ti l l person. Detaljer som värderas högt och 
betraktas som oumbärliga i Cincinnati behöver inte ses på samma sätt i Skellefteå. Med 
det enhetliga bostadsbestånd vi har i Sverige kan det bli oväntat svårt att få gehör för 
ändringar i bostadens standard. Självfallet har vårt klimat med långa, kalla och mörka 
vintrar en stor betydelse för vad vi här uppe anser som bra och nödvändigt. 



Ljudisolering 

De svenska normkraven på isolering mot luftljud är högre än de amerikanska. Normalt 
krävs 45 dB eller maximalt 50 dB luftljudsisolering i USA mot 52 dB horisontellt och 
53 dB vertikalt i Sverige. Även för stegljudet är kraven högre i Sverige, i den mån krav 
finns i USA. I Sverige anges ett högsta värde på godtagbar stegljudsnivå (58 dB), i USA 
anges ett krav på ljuddämpning, i princip det inverterade värdet. 

Ljudmätningarna i USA görs i frekvensbandet 125 - 4000 Hz, i Sverige i bandet 100 -
3150 Hz. För träbjälklag, som är lätta konstruktioner, gäller det främst att komma t i l l 
rätta med de låga frekvenserna, under 250 Hz. 

Lätta bjälklag måste i princip utföras som dubbelkonstruktioner, så att golv och 
underliggande tak inte är förbundna med varandra. I USA klaras ljudisoleringen med 
hjälp av flytande golv, överbetong, mjuka mattor, ljudabsorbenter i hålrummet och 
undertak på fjädrande reglar. Lägenhetsskiljande väggar utförs dubbla, som hos oss. 
Genom att bygga husen med volymer, som en del av de svenska småhusen brukar 
byggas, skulle man enklare kunna klara av ljudisoleringen även i vertikalled. 

Brandskydd 

Varje lägenhet betraktas liksom i Sverige som en brandcell. I hus med högst fyra 
våningar krävs en timmes brandmotstånd. Över tre våningars höjd måste också bärande 
väggar inom en brandcell ha en timmes brandmotstånd. För ytterväggen krävs i regel 
endast brandmotstånd från insidan, på utsidan accepterar man även träfasad, vilket man 
ännu inte gör i Sverige. 

Om de understa två våningarna har betongstomme, kan man tillåta sig att bygga fyra 
våningar i trä ovanpå. Betongbjälklaget betraktas då som en brandsektionering. 

De amerikanska brandavskiljande konstruktionerna liknar de svenska, huvudsakligen 
med gipsskivor som skivmaterial. Stabiliserande väggskivor utförs dock med plywood 
eller OSB. 

Det blir allt vanligare att kräva sprinkler i de amerikanska bostädema, även i småhus. 
Det gör man inte för att rädda husen utan för att rädda människoliv. 

Stomsystem 

Det typiska svenska flerfamiljshuset i 3-4 våningar har källarvåning och betongstomme 
med bärande, tvärgående, rumsskiljande väggar. Alla bjälklag, inklusive takbjälklaget, 
är av betong. Yttertaket är ofta ett uppstolpat sadeltak med täckning av plåt eller 
takpannor. Ytterväggarna, utom på gavlarna, är icke bärande utfackningsväggar. 



De svenska lägenheterna är genomgående, med en rymlig balkong på ena långfasaden. 
Balkongplattan av betong. Trapphuset är uppvärmt, försett med hiss och det betjänar i 
regel endast 2 lägenheter per plan. 

Det typiska amerikanska flervåningshuset är källarlöst, med platta på mark eller 
torpargrund som våra svenska småhus. Det frostfria djupet är mindre än här, kanske en 
meter. Den låga vikten på stommen är till fördel vid grundläggningen. Huskroppama är 
ofta djupa, med enkelsidiga lägenheter. Trapphus och hissar betjänar fler lägenheter per 
trapplan. 

Såväl ytter- som innerväggar kan vara bärande, bjälklagen bär över ett rum. Alla väggar 
byggs med stående reglar och skivbeklädnad. Bjälklagen är av lätt konstruktion med 
åsar av massiva bjälkar, lättbalkar eller träfackverk, beroende på spännvidden. 

Liksom de svenska betonghusen är de amerikanska trähusen i regel "plattformshus". 
Man bygger ett bjälklag som är genomgående över hela husets yta och ställer väggarna 
ovanpå. Det minskar risken för brandspridning i höjdled, underlättar stabiliseringen av 
stommen men försämrar ljudisoleringen i horisontalled. 

Det amerikanska byggsättet beskrivs som bekvämt, enkelt och tillförlitligt. Väggreglar 
och andra stomdetaljer levereras fardigkapade, så att bearbetningen på byggplatsen blir 
så liten som möjligt. Komponenterna är lätta, enkla att bearbeta, anpassa och foga ihop. 
Ingen dyrbar utrustning krävs, även mycket små företag klarar av att bygga stora hus. 

Grundläggning och bottenbjälklag 

Den grundläggning som användes i Cincinnati var med låga platsgjutna grundmurar på 
utbredda plattor (sulor). Grundläggningsdjupet var ca 0,75 m. Golvet i bottenvåningen 
var platta på mark, gjuten på polyetenfolie på någon slags grannlåt. Grundmursisolering 
vid yttervägg av 50 mm cellplast. Souterrängväggar isolerades från insidan med cellplast 
eller uppregling, enligt uppgift utan problem. 

Den grundläggning som var öppen för besiktning i Seattleområdet var av typen 
torpargrund, ej krypbar. Kantbalkama var platsgjutna och försedda med mycket väl 
tilltagna ventilationsöppningar. Bottenbjälklaget var utfört med lättbalkar. Isoleringen 
var upplagd på ett nät. Plastfolie läggs inuti grunden ovanpå marken på samma sätt som 
i Sverige. 

Avståndet mellan golvbjälkarna enligt specifikationer från APA (American Plywood 
Association) kan vara 0,4 - 1,2 m. Motsvarande tjocklek på golvskivan 15-28 mm, 
plywood eller OSB-skiva. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de huvudsakliga skillnaderna mellan 
grundläggningen av husen i USA och här i Sverige är klimatberoende 
(grundläggningsdjup och isolering av grundmurar och bjälklag). Den lägre vikten på 
trähuset, jämfört med betonghus, påverkar naturligtvis också grundkonstruktionens 
dimensionering. 



Väggar 

Det amerikanska husets yttervägg är i regel bärande, till skillnad från utfackningsväggen 
i det svenska flerbostadshuset. De stående bärande reglarna har i regel dimensionen 
38x89 mm, i vissa fall ökat till 63x89 mm eller 38x140 mm. Avståndet är 300, 400 eller 
600 mm, beroende på belastningen. 

Vid fasadöppningar flyttas reglarna som skulle hamna i öppningen ut så att man kan fa 
både två och tre hopspikade reglar på sidan om öppningen. Syllen utgörs av en liggande 
regel med samma bredd, hammarbandet av två liggande reglar och avväxlingar över 
öppningar av två stående reglar 38x89 - 280, beroende på öppningens bredd. 

Regelstommen kläs med gipsskivor, träfiberskivor, plywood- eller OSB-skivor. Vilka 
skivor som används beror på kraven på stabilisering av husstommen (plywood och 
OSB), på brandskydd (gips) och ljudisolering (vid innerväggar). Värmeisoleringen 
utgörs i regel av glasull som fyller utrymmet mellan reglarna, ibland kompletterad med 
en cellplastisolering utanpå reglarna. 

Även ytterväggselement liknande våra utfackningsväggar förekommer. 

Till innerväggar som inte är bärande eller lägenhetsskiljande används regelstomme av 
38x64 mm eller 38x89 mm inklädd med gipsskivor 9,5-16 mm beroende på 
regelavstånd. I väggar med installationer används även 140 - 185 mm breda reglar. 
Ljudisolerade väggar utförs som dubbelkonstruktioner. 

Stålreglar ses som ett intressant alternativ t i l l träreglar, men erfarenhet saknas hos 
byggarna. Liksom hos oss ser man fördelar i att reglarna inte vrider sig och att de inte 
angrips av röta och insekter. Även att de kan bli billigare efter de stora prishöjningar 
som man har haft på trä. Man ser nackdelar med köldbryggor, sämre bearbetbarhet och 
sämre möjligheter till anpassning. 

Ytterväggskonstruktionen i de amerikanska husen påminner om de svenska småhusen 
före oljekrisen. Kraven i våra nuvarande normer på begränsning av värmeförluster 
resulterar i en isoleringstjocklek som är 2-3 gånger den amerikanska. Även om denna 
större tjocklek inte utnyttjas för ökad bärförmåga, blir åtgången av trä, isoleringsmaterial 
och arbete större och kostnaderna högre vid en tjockare vägg. Våra ytterväggar kostar 
säkert dubbelt så mycket som motsvarande i USA. 

Fasader 

Det vanligaste fasadmaterialet på ett flerfamiljshus i USA är puts. Putsen anbringas på 
ett metallnät, utanpå den yttre skivan i väggen. Mellan puts och skiva lägger man ett 
eller två lager papp. 

Tegel är också ganska vanligt. Med 25 mm luftspalt mellan skiva och tegel kan pappen 
uteslutas. Särskilt vid höga trähus måste man ta hänsyn ti l l stommens ftiktrörelser vid 



utformningen av fasadens konstruktion. Tegelfasaden bärs inte våningsvis, därför måste 
man tillåta vissa rörelser mellan vägg och fasadtegel, större j u högre huset är. 

Den liggande brädpanelen är typisk för det amerikanska huset. Den är traditionellt av 
typen fjällpanel, av trä men numera ofta av PVC (vinyl) eller remsor av OSB belagd 
med ett fenolimpregnerat papper och fabrikslackerad. Färgen har genomgående en 
ljusgrå färgton. 

Olika typer av träbaserade skivor och paneler spikas direkt på de stående, bärande 
reglarna. Papp mellan beklädnad och vägg används bara på de varianter som kan släppa 
genom vatten, t.ex. förvandringspanel. 

Vinylprofilema är omtyckta för att de är billiga, enkla att montera, relativt underhållsfria 
och håller sig snygga. Ett omfattande tillbehörssortiment ger rika möjligheter t i l l olika 
fasadutformningar, trots ett mycket begränsat kulörsortiment. På håll är vinylpanelen 
prydlig. 

Tekniskt sett skulle man förmodligen kunna använda vinylpanelen även i Sverige, men 
att idag åter introducera en fasadbeklädnad av PVC i Sverige är knappast möjligt av 
miljöskäl, även om priset är gynnsamt. 

Trä kan användas i fasader på amerikanska hus högre än 2 våningar, men hittills inte 
utan vidare på de svenska. Här är man rädd för brandspridning i vertikalled mellan 
fönster i lägenheter över varandra. Därför accepteras trä i fasaden endast på ytor som 
inte medverkar till brandspridningen. De fasadmaterial som främst står t i l l buds hos oss 
är puts, mineralfiberskivor eller skivor med stenbeläggning, plåt samt tegel. 

Bjälklag 

Mellanbjälklagen utförs i USA med bjälkar av sågat virke, lättbalkar med 1-tvärsnitt 
eller fackverksbalkar, beroende på spännvidd. Bjälkar av sågat virke är vanligtvis 
38x200 - 300 mm, fackverksbalkama kan vara upp till 600 mm höga. Avståndet mellan 
golvbjälkama är vanligtvis 400 mm, men kan också vara 600 mm eller 800 mm vid 
användning av lättbalkar eller fackverk. 

Som undergolvskiva används oftast 13-16 mm plywood- eller OSB-skiva, vid 800 mm 
avstånd mellan bjälkarna en 28 mm skiva. 

Vanligt är att lägga på ca 40 mm gipsbetong, lättbetong eller vanlig betong på 
undergolvet för att öka vikten och därmed ljudisoleringen. Flytande golv består t ex av 
13 mm skiva lagd på läkt med ett elastiskt mellanlägg mot undergolvet. För 
stegljudsisoleringens skull används allmänt mjuka mattor. 
I hålrummet lägger man en ljudabsorbent, i regel av 75 mm glasull. Undertaket består 
vanligtvis av en 16 mm gipsskiva som skruvas på akustikreglar. 
Med hänsyn till svikt begränsas nedböjningen under nyttig last t i l l 1/360 av 
spännvidden. Motsvarande krav hos oss är vanligtvis 1/600 av späimvidden. 



Yttertak 

Takkonstruktionema är enkla med tätt liggande takstolar (c 600 mm), gipsskiva som 
innertak och yttertakpanel av plywood eller OSB.Den vanligaste taktäckningen är 
shingel av asfaltpapp. Andra typer av täckning är takpannor av betong eller tegel, mera 
sällan träspån eller plåt. 

Takstolarna blir, för att de ligger så tätt, och på grund av den oftast lätta beläggningen, 
tämligen klena och lätta. Liksom här i Sverige sammanfogas de med spikplåtar. 

Balkonger 

Balkongerna var enkla konstruktioner med trallgolv på träåsar. Räckena var enkla med 
stolpar, pinnar och handledare av trä. 

Fönster och ytterdörrar 

Fönsterkonstruktionerna är mycket enkla i USA, med 2-glas isolerrutor. Täthet, 
isolering och stabilitet ligger långt efter vad som krävs i våra standarder och normer. 
Aluminium- och plastfönster är billigast, träfönster betraktas ofta som exklusivare. 
Fönsterbänkar används inte. 

För begränsning av de totala värmeförlusterna i ett svenskt hus, kan man i viss 
utsträckning fördela om isoleringen mellan ytterväggsytor och fönsterytor. Därtill finns 
krav på att yttemperaturen inom fönsterytan inte får vara för låg. Praktiskt resulterar 
detta antingen i treglasfönster eller tvåglasfönster försedda med isolerrutor med 
selektiva skikt och gasfyllning. Förmodligen kommer i framtiden förhållandevis enkla 
tvåglasfbnster med selektiva rutor att finnas i våra hus. 

Ytterdörrarna i de hus som besöktes var av sandwichkonstruktion, med in- och utsida av 
pressad stålplåt och med cellplastisolering, dörrkarmarna av trä. Försök att lansera 
produkten på den svenska marknaden gjordes i slutet av 70-talet, dock utan framgång. 
Med de stora temperaturskillnader som vi har, mellan ute och inne, mellan vinter och 
sommar, och höga krav på värmeisolering, är det svårt att klara den planhet och täthet 
som våra standardader föreskriver. 

De svenska lägenhetsdörrarna har krav på brand- och ljudisolering, i många fall 
inbrottsskydd, brevlåda och dörrkikare, som gör dörrarna avsevärt dyrare än i USA. 

Trappor 

Trapporna i de flervåningshus som besöktes låg utomhus, under tak. De var raka 
enlopps- och tvåloppstrappor. I ett område hade de vangstycken av stål och trappsteg av 
trä, i ett aimat vangstycken av trä och steg av betong. Delarna - trävangstycken, 
upplagsvinklar av stål och betongtrappsteg - levererades färdiga t i l l byggplatsen och 
monterades ihop på plats. 
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Inredning 

Badrummen har i regel en badkarsenhet där bakomliggande vägg ingår. Badkaret är ofta 
avskilt med skjutdörrar. Golvbrunn saknas. Iimerdörrama är enkla, släta konstruktioner, 
med träfiberskiva eller plywood på en träram, fardigmålade på plats. 

Skåpluckorna och köksskåpen motsvarade svensk standard, dock hade man inga handtag 
utan endast greppkant. I de renoverade lägenheterna för socialfall i Seattle, var luckorna 
utförda av en plywoodskiva och målade, med kanten något snedfasad för att kuima 
greppas. Där hade man också sparat in på taklist, dörr- och fönsterfoder. 

Behandlingen på innerväggar och tak var målning med en vit latexfärg, i en del fall med 
strukturfärg. Golvbeläggningen var antingen heltäckande matta eller vinylplattor (PVC). 

Slutsatser 

De amerikanska husen är på många sätt enklare än de svenska. Man kan för den skuil 
inte påstå att de generellt sett är undermåliga. I mångt och mycket påminner de om 
svenska hus från tiden före oljekrisen på 70-talet. Isoleringen, främst beträffande värme, 
men också mot ljud är av betydligt lägre klass än den vi har vant oss vid. Ytskikt och 
detaljer i inredningen är enklare. 

I Sverige har vi, med start efter oljekrisen, inlett en utveckling, på gott och ont, mot 
högisolerade och täta hus, utan motsvarighet i USA. En friare bostadsmarknad i USA, 
utan stöd från samhället, har tvingat fram billiga lösningar. Många av skillnaderna i 
byggnadssätt beror också på att klimatet där är mildare. 

Utrustnings- och utrymmesstandarden i USA är minst jämförbar med vår. De enkla 
konstruktionerna och avsaknad av alltför mycket byråkrati, gör det möjligt att bygga 
även stora hus med små fasta resurser. Där har vi säkert en hel del att lära. 
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