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Förord 

Denna rapport redovisar resultatet av en utredning "Lätta trästommar i flerbostadshus", som 
Per-Erik Eriksson, Regelverket 2-tum-4, initierat och sedan utfört på uppdrag av Trätek. 
Syftet har varit att sammanställa erfarenheter från de tvåvånings flerbostadshus med lätta 
trästommar som byggts i Sverige under senare år. Från årsskiftet 1993/94 får även högre hus 
byggas med bärande trästomme. Denna byggteknik innebär nya möjligheter för bygg
branschen att kunna erbjuda högvärdiga bostäder t i l l lägre kostnader. För träindustrin innebär 
den nya tekniken en avsevärd potential för att öka användningen av konstruktionsvirke både 
i Sverige och i övriga Europa. 

Arbetet har bedrivits i nära kontakt med bygg-, småhus- och byggmaterialindustrin och med 
högskoleinstitutioner vid CTH och LTH. En referensgrupp har följt arbetet och lämnat syn
punkter från start t i l l färdigt rapportmanus. Referensgruppens medlemmar har varit Tomas 
Alsmarker, LTH Bärande konstruktioner, Jiirgen König, Trätek, Roland Sundler, Myresjöhus 
AB, Jan Svensson, Siab AB och Lars Söderlind, NCC AB. 

Projektet har organiserats som ett öppet industriprojekt vid Trätek med finansiellt stöd från 
Siab AB och SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) inom det trätekniska ram
programmet som delfinansieras av NUTEK. Därutöver har Trätek bidragit med interna medel. 

Stockholm i mars 1995 

Birgit Östman 
Trätek 



Sammanfattning 

Under de senaste två åren har ett stort intresse visats av byggbranschen för träbyggnadsteknik 
för flerbostadshus. I och med att Boverket vid årsskiftet 1993/94 införde de nya byggreglerna 
BBR94 blev det tillåtet att bygga flerbostadshus med fler än två våningar med trästomme. 
Samtidigt har pressen varit kraftig på byggbranschen att minska de mycket höga bygg
kostnaderna för svenska bostäder och man har då sett träbyggnadstekniken som en möjlig väg. 
Dessutom är trä ett material som ligger mycket väl till i denna tid av ekologisk debatt och ökande 
kretsloppstänkande. Många gånger har man under denna period fått intrycket att det krävs 
omfattande forskningsinsatser för att vi utan stora ekonomiska eller säkerhetsmässiga risker 
skall kunna bygga större och högre flerbostadshus med trästommar. Att så inte är fallet 
illustreras på ett mycket påtagligt sätt av det stora antal flerbostadshus med två våningar som 
byggts under de senaste 10-15 åren. Det faktum att man för större delen av denna bostads
produktion valt träregelstomme borgar för att detta sätt att bygga är både ekonomiskt och 
kvalitetsmässigt konkurrenskraftigt. De tekniska konsekvenserna av övergången från 
Nybyggnadsreglerna (NR) till BBR94 och BKR94 (konstruktionsreglema) blir mycket små. De 
brand- och ljudtekniska kraven för byggnader med upp till fyra våningar är nu i princip 
identiska med dem som tidigare gällde för tvåvåningshusen. 

Det ena syftet med denna studie har därför varit att samla in de erfarenheter som finns inom 
byggbranschen och hos småhusfabrikantema och föra dem vidare till dem som tänker utnyttja 
de nya möjligheterna för träbyggnadstekniken. Det andra syftet med studien har varit att 
undersöka möjligheterna till byggkostnadssänkningar med hjälp av träbyggnadsteknik. Det 
senare har gjorts med hjälp av byggföretaget Siabs jämförande kalkyler för identiska fyra
våningshus med trästomme respektive platsgjuten betongstomme. 

Sammanfattningsvis kan sägas att nästan alla de tekniska lösningarna som krävs för att bygga 
flerbostadshus med upp till fyra våningar är väl kända för de flesta byggföretagen och 
småhustillverkama. Det finns dock troligen stora rationaliseringsvinsteratt göra vad beträffar 
teknisk utfomming jämfört med de lösningar som använts i den hittillsvarande ganska 
småskaliga produktionen. Vidare är kunskapsöverföringen mellan olika avdelningar inom 
byggföretagen dålig varför en del av kunskapen riskerar att fastna på "småhus-avdelningarna". 
Slutsatsen från den jämförande kostnadsberäkningen, å andra sidan, är att det finns ekonomiska 
vinsteratt göra jämfört med betongbyggande även med hittills använda tekniska lösningar. 

De främsta skälen för att bygga flerbostadshus med trästomme kan sammanfattas som: 
Ekonomi - Kort byggtid - Torrt byggande - Ekologi (beröres ej i denna studie) 

Stommens utformning 

Den stombyggnadsteknik som kommer att bli aktuell för flerbostadshus med trästomme är en 
lätt regelstomme. Det har ibland hävdats att det kan vara mer fördelaktigt med en balk-pelar-



stomme av till exempel limträ med stomkomplettering av träregel väggar. Att så inte är fallet 
bevisas av att denna teknik aldrig anses kostnadseffektiv i USA där man har stor vana av att 
bygga större hus med denna stomtyp såväl som med lätta regelstommar. Tvåvåningshusen som 
hittills byggts i Sverige har också haft lätt regelstomme i samtliga fall. Effektiviteten beror 
främst på att man utnyttjar ett stort antal av de redan befintliga lättväggarna i flerbostadshusen till 
att också bära vertikal last. Dessutom kan dessa väggar utnyttjas för stabilisering mot 
horisontal krafter genom samverkan mellan regelstommen och ytornas skivmaterial. I högre hus 
(högre än cirka tre våningar) kommer en del av de normalt använda gipsskivorna att behöva 
bytas mot till exempel plywood för att förbättra horisontalstabiliteten. 

Produktionsteknik 

När man arbetar med träbyggnadsteknik i Sverige hamnar man av naturiiga skäl mitt i den 
ständigt pågående debatten om platsbyggande eller fabrikstill verkning av element. Entydiga 
slutsatser är svåra att dra av erfarenheterna från tvåvåningshusen, det enda fyravåningshus som 
hittills byggts med lättbyggnadsteknik i Sverige samt amerikansk produktion av flerbostadshus. 
Produktionstiderna kan sänkas drastiskt jämfört med den normala svenska produktionen med 
platsojuten betongstomme oavsett om man använder prefabricerade eller platsbyggda lätta 
trästommar. Skillnaderna i produktionstid är, näst efter kostnadsskillnaderna, den mest 
häpnadsväckande skillnaden mellan svenskt och amerikanskt bostadsbyggande. Det typiska 
amerikanska flerbostadshuset byggs på ungefär hälften så lång tid som ett motsvarande svenskt. 
Detta säger dock inget om skillnaderna mellan ett prefabricerat och ett platsbyggt hus med 
träregelstomme eftersom man i USA huvudsakligen platsbygger. 

Lindbäcks Bygg, som nyligen byggde två fyravåningshus med en kombination av träregel
stomme och stålpelare, valde att fabrikstillverka volymmoduler. På detta sätt lyckades man 
producera 56 lägenheter med totalt 2800 m- bostadsyta på cirka 6 månader från starten av 
markarbeten till inflyttning, inklusive modulproduktionen i den egna fabriken. Skånska Sydost, 
som skall bygga ett fyravåningshus med trästomme i Linköping, väljer platsbyggande efter 
amerikansk modell. Genom att studera amerikanskt byggande skall man bygga cirka 40 
lägenheter på 8 månader. 

De studerade tvåvåningshusens produktionstider varierar från fyra till sju månader (start 
markarbete till inflyttning). Storleken på dessa hus är i snitt cirka 200 m- (två till tre lägenheter) 
per våning. Produktionstiderna tycks i princip vara oberoende av produktionsmetoden för 
stommen i dessa hus och styrs snarare av andra arbeten än själva stomarbetet. Skillnaden mellan 
de fabriksprefabricerade och de platsbyggda husen är att de förra normalt fås under tak på en till 
tre arbetsdagar från det att stomkomponentema levereras. Detta är naturligtvis en stor fördel för 
det fortsatta arbetet, men även för de inbyggda stommaterialen förutsatt att de prefabricerade 
delarna hålls torra under själva stomresningen. Även kvalitetskontrollen under produktionen 
borde kunna bli betydligt bättre i fabriksmiljö än ute på bygget. En nackdel med en hög grad av 
fabriksprefabricering är att den fukt som oftast kommer in i de slutna konstruktionerna på 



byggplatsen är mycket svår att torka ur om både fasadmaterial, isolering och diffusionsspärr är 
monterade. Dessutom kräver elementproduktionen anläggningar med höga fasta kostnader och 
byggplatsproduktionen blir mindre flexibel och kräver god projektering. Til l "syvende och sist" 
blir det kostnaden som avgör. Förhoppningsvis kan dock denna vägas mot de kvalitets- och 
produktionsmässiga för- och nackdelar som respektive metod har. 

Konstruktionslösningar 

De konstruktionstekniska aspekter som är i särklass viktigast för flerbostadshus med träregel
stomme är brandskyddet av själva trästommen och ljudisoleringen mellan lägenheterna. Andra 
viktiga aspekter är deformationer i stommen till följd av fuktvariationer i virket och "stämpel
tryck", styvhets- och sviktegenskaper hos bjälklagen samt stomstabilisering. Deformationer i 
den bärande stommen har inte förorsakat några större problem i tvåvåningshusen men speciella 
hänsynstaganden till detta kan behövas för högre byggnader, vilket kommenteras i rapporten. 
Bjälklagens styvhetsegenskaper utreds i rapporten och den övergripande slutsatsen är att detta 
normalt inte innebär några problem förde lägenhetsskiljande bjälklagen i bostadshus. 

Brandskydd 

Brandskydd av bärande och lägenhetsskiljande väggar är en mycket viktig punkt när det gäller 
stommar som i sig består av brännbart material. Man skall dock komma ihåg att olyckor med 
personskador orsakade av brand i mycket få fall beror på att den bärande stommen inte fyllt sin 
funktion. Denna slutsats dras entydigt i USA där erfarenheterna av högre flerbostadshus med 
trästomme sträcker sig ganska långt bak i tiden. Det fmns heller inget i olycksstatistiken för 
bränder som tyder på att dagens amerikanska bostadsbestånd är väsentligt farligare än det 
svenska. 

Av denna anledning är det intressant att jämföra vilka konstruktioner som anses krävas i Sverige 
med dem som används i USA. Principiellt brandskyddar man nämligen trästommen på samma 
sätt, det vill säga med hjälp av gipsskivor, och kraven på brandmotstånd är i stort sett identiska. 
Studien visar att det i vissa fall krävs dubbelt så mycket gips för brandskyddet i Sverige som i 
USA. Dessutom krävs grövre virkesdimensioner i Sverige. Slutsatsen av detta kan antingen 
vara att de svenska gipsskivorna är avsevärt sämre än de amerikanska, att de amerikanska 
konstruktionerna är "osäkra" eller att våra metoder och kriterier för att bedöma brandmotståndet 
är onödigt konservativa. Författarens förhoppning är därför att vi snarast kan lära av 
amerikanska erfarenheter för att ta fram mer realistiska dimensioneringskriterier och därmed öka 
teknikens konkurrenskraft ytterligare. 

Ljudisolering 

Ljudisoleringen i flerbostadshus med trästomme är bättre än i den traditionella betongstommen i 
vissa avseenden och sämre i andra. Luftljudisoleringen i lägenhetsskiljande väggar och bjälklag 
är normalt bra. Inga klagomål på denna har framkommit under studien. Det som är svårast att 
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lösa när man använder lättbyggnadsteknik är stegljudsisoleringen i de lägenhetsskiljande bjälk
lagen. Även om denna tycks vara tillfredsställande i de flesta studerade bostadsobjekten finns 
det alltför många misslyckanden som fläckar byggteknikens rykte. Detta utgör den över
skuggande slutsatsen från studiens intervjuer med förvaltare av flerbostadshus med trästomme. 

Det som främst skiljer de lätta bjälklagen från ett betongbjälklag är att den låga vikten försämrar 
ljudisoleringen vid lägre frekvenser medan de typiska lätta bjälklagen ofta har bättre isolering 
vid högre frekvenser. Tyvärr domineras "belastningen" från fotsteg av komponenter med låg 
frekvens och tyvärr fungerar inte dagens normerade klassning av stegljudsisolering för att skilja 
ut dåliga från bra konstruktionslösningar. Det är till och med så att den konstruktion som har 
bäst stegljudsindex av de studerade bjälklagstypema är den som orsakat flest klagomål. I 
rapporten redovisas därför alternativa sätt att beräkna stegljudsindex som tar hänsyn till 
ljudnivåerna även vid frekvenser under 100 Hz och lägger relativt sett större vikt vid låg-
frekvensljudet och lägre vikt vid högfrekvensljudet än nuvarande norm och standard. Ett 
kriterium baserat på denna metod föreslås användas av byggherrar för att försäkra sig om att 
slutprodukten inte bara blir godkänd av myndigheterna utan även av kunden (hyresgästen). Det 
vill säga att resultatet blir en god boendekomfort. 

Kostnader 

Egendomligt nog har stomvalets konsekvenser på byggproduktionskostnadema studerats i 
mycket få av de fall där man valt att bygga flerbostadshus med trästommar. Den allmänna 
föreställningen, åtminstone bland dem som intervjuats under studien, är dock att träbyggnads
tekniken i allmänhet medför en något lägre totalkostnad. Siabs omprojektering av ett 
bostadsområde med två stycken fyravåningshus, som tidigare förprojekterats för platsgjuten 
betongstomme, förstärker dessa intryck. Slutsatserna från den jämförande kalkylen för identiskt 
utformade hus med träregelstomme är att kostnaderna för den kompletta byggnadsstommen 
inklusive mellanväggar, fasadväggar och takstomme blir 24 % lägre för träaltemativet. 
Ytteriigare bidrag till kostnadsminskningen kommer huvudsakligen från lägre kostnader för 
maskiner och utrustning i detta objekt. Sammantaget innebär detta att priset för totalentrepre
naden kan bli 5,6 % lägre om man väljer att bygga med trästomme istället för platsgjuten 
betongstomme. Utöver denna besparing får träbyggandet förhållandevis stora konsekvenser på 
byggtiden. Jämfört med den ursprungliga tidsplanen som innebar att totala byggtiden inklusive 
markarbeten skulle bli 18 månader skulle trähuset kunna byggas hela 4 månader snabbare. De 
ytteriigare besparingar som detta medför för byggherren innebär att projektets totalkostnad kan 
bli cirka 6,5 % lägre än ursprungsaltemativet. 

1 jämförelse med de amerikanska erfarenheterna som säger att totala produktionskostnaden blir 
20-30 % lägre om man väljer trästomme istället för betongstomme är detta låga siffror. Även 
byggtiderna skulle en erfaren amerikansk byggare kunna korta avsevärt. Det faktum att de har 
oerhört stora erfarenheter från träbyggande för flerbostadshus medan vi i Sverige uteslutande 
har erfarenhet från platsojutna betongstommar borgar dock för att vi med tiden bör kunna uppnå 
besparingar av samma storleksordning. 



1. Inledning 

Bakgrund, syfte och genomförande 

Rapporten redovisar en sammanställning av erfarenheter från ett antal av de tvåvånings 
flerbostadshus som byggts i Sverige under senare år med lägenhetsskiljande stomdelar av 
lättkonstruktion i trä (träregelstomme). Med flerbostadshus avses i denna rapport endast 
byggnader som har lägenheter placerade i plan över varandra. Från och med årsskiftet 1993-94 
är det tillåtet att bygga sådana (och andra) hus med fler än två våningar med en bärande stomme 
av trä. Boverkets nya Byggregler, BBR 94 (Boverket 1993a) innehåller inte någon särbehand
ling av brännbara material i detta avseende. Istället har man övergått till funktionsbaserade krav 
vad beträffar brandmotståndet i en byggnad. 

Studier i USA av Alsmarker (1993), Eriksson (1993a och 1993b) och Miller m.fl. (1994) tyder 
på att en träregelstomme bör kunna bli mycket konkurrenskraftig för flerbostadshus med upp till 
fyra å fem våningars höjd. I USA och Kanada byggs nämligen 80-90 % av alla sådana hus med 
en lätt träregel stomme. Den främsta anledningen till detta är att byggentreprenadkostnaden 
därmed blir 20-30 % lägre än för motsvarande hus med betongstomme. Kraven på brand
motstånd är i princip desamma där som här medan kraven på ljudisolering är lägre i USA. De 
senare överträffas dock i allmänhet till följd av hyresgästemas önskemål. 

Det typiska utförandet av en träregelstomme i denna typ av amerikanska hus har beskrivits i 
referenserna ovan. Alsmarker (1993) presenterar även en del tankar om hur tekniken kan 
"Sverige-anpassas". Det flesta nödvändiga erfarenheterna finns dock att hämta från erfaren
heterna av de två våningar höga flerbostadshus som under de senaste åren byggts i Sverige. 
Framförallt gäller detta avseende ljudisoleringsförmåga i lägenhetsskiljande konstruktioner, 
svikt- och svängningsegenskaper hos bjälklagen, brandskyddet, produktionsmetodiken samt 
produktionskostnaderna. 

Denna "nya" byggteknik innebär alltså bättre möjligheter för byggbranschen att kunna erbjuda 
högvärdiga bostäder till lägre kostnader. Genom att dra nytta av hittills gjorda erfarenheter kan 
man minimera såväl risken att förstöra teknikens rykte genom att "underdimensionera" till 
exempel ljudisolering, som onödiga fördyringar genom att "överdimensionera" densamma. 
Projektet syftade därför till att bidra till den kunskapsbank som krävs för att säkerställa att 
bostäderna får hög kvalitet och blir prisvärda. 

För skogs- och träindustrin innebär den nya tekniken, rätt lanserad, en avsevärd potential för att 
öka användningen av konstruktionsvirke inom Sverige, såväl som i Europa. Projektets andra 
huvudsyfte var därför att ge erfarenhetsåterföring till skogs- och träindustrin avseende vilken 
typ av produktutveckling och vilka informationsinsatser som krävs för att göra tekniken attraktiv 
för producenten (byggentreprenören) och slutkunden (de boende). 
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Erfarenhetsinsamlingen har skett genom intervjuer med byggentreprenörer, hustillverkare samt 
byggherrar/förvaltare av ett flertal projekt. Hela kedjan från projektörer till entreprenöremas 
platschefer har bidragit med erfarenheter från produktionen av bostadsområdena medan 
fastighetsföretagen och deras områdesförvaltare bidragit med hyresgästemas reaktioner på 
boendemiljön och sina egna erfarenheter av skötsel och drift. 

I projektet har även ingått en kostnadsjämförelse mellan flerbostadshus byggda med platsgjuten 
betongstomme respektive träregel stomme. Jämförelsen har gjorts i form av en alternativ-
kostnadskalkyl för ett bostadsområde som var projekterat och kalkylerat för två fyravåningshus 
med platsgjuten betongstomme men ännu inte byggt. Byggnaderna omprojekterades med 
oförändrad utformning och planlösning till bärande träregel stomme av Siab Teknik med 
utgångspunkt från slutsatserna i denna rapport och kalkylerades av Siabs bostadsavdelning i 
Stockholm för detta utförande. 

Varför välja trästomme? 

De främsta skälen för att bygga flerbostadshus kan sammanfattas som: 

* Ekonomi 
* Kort byggtid 
* Torrt byggande 
* Ekologi 

Ekonomi eftersom alla beräkningar pekar på produktionskostnadssänkningar jämfört med 
traditionell teknik. Träbyggnadstekniken kan därför bli ett av medlen för att sänka de alltför 
höga kostnaderna i Sverige för produktion av flerbostadshus. Kalkyler som utförts inom den 
aktuella studien visar att byggentreprenadkostnaden för ett område med flerbostadshus med fyra 
våningar kan bli cirka 6 procent lägre vid trästomme än vid platsgjuten betongstomme(se kapitel 
6). Då skall man komma ihåg att dessa kalkyler baseras på en ganska liten erfarenhet från 
träbyggande. Dessutom bör vi kunna utarbeta betydligt billigare tekniska lösningar än de som är 
i bruk i Sverige idag utan att göra avkall på funktionen. Erfarenheterna i USA tyder som nämnts 
på större besparingar. 

Alla studier som gjorts tyder på att träbyggnadstekniken kan ge drastiskt kortare byggtider. 
Detta medför naturligtvis ytterligare sänkta totalkostnader för projektet men även ökade 
hyresintäkter för fastighetsägaren. En förkortning av byggtiden för objektet i kapitel 6 från 18 
månader med betongstomme till 14 månader med trästomme tycks vara fullt möjlig (15 
respektive 11 månader för själva byggentreprenaden exklusive markarbeten). I ett annat av de 
studerade objekten kortades byggtiden för 54 lägenheter i två- och fyravåningshus till 6 månader 
genom att man byggde med prefabricerade volymmoduler. Det senare fallet är fullt 
konkurrenskraftigt jämfört med amerikanska produktionstider. 
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Figur 1.1 Flerbostadshus i två våningar med fyra till sex lägenheter per våningsplan. 

Förutsättningarna för att bygga torrt är mycket goda om man använder träbyggnadsteknik. 
Byggnadsdelar kan i sin helhet prefabriceras i fabrik på samma sätt som den typiska småhus
produktionen i Sverige. Med hjälp av dessa element kan man sedan mycket snabbt åstadkomma 
en väderskyddad byggarbetsplats och förutsatt att elementen skyddats omsorgsfullt under 
montaget kan den mängd fukt som byggs in i huset nedbringas till ett minimum. Jämfört med 
betongstommen som kräver mycket långa uttorkningstider för att inte fukt skall inneslutas i 
konstruktionerna är detta naturligtvis en stor fördel liksom det faktum att arbetsmiljön på bygget 
blir avsevärt bättre. 

Ekologiska aspekter på byggande blir allt viktigare och de allra flesta är överens om att trä är ett 
utomordentligt miljövänligt material. Denna aspekt behandlas dock inte ytterligare i denna 
rapport. På Trätek pågår ett stort forskningsprogram som avser belysa de ekologiska aspektema 
på trä som byggnadsmaterial. 

Tvåvåningshus med lägenhetsskiljande bjälklag 

Alltsedan vi i Sverige införde krav på hiss i alla bostadshus med tre eller fler våningar har det 
varit vanligt att bygga två våningar höga flerbostadshus i mindre centrala lägen. En mycket stor 
andel av dessa har byggts med bärande träregel stomme. Det fmns ingen statistik över hur stor 
andel av den totala produktionen som dessa utgör men det torde vara merparten. Typiskt har 
dessa hus fyra till åtta lägenheter i varje huskropp och exteriört placerade trappor, se figur l . l . I 
många fall har ett fåtal byggnader av denna typ placerats i områden, vanligen bostadsrätts
föreningar, med rad- och parhus som övrig bebyggelse. Flerbostadshusen har då vanligen 
mindre lägenheter. I andra fall har hela områden bebyggts med flerbostadshus där lägenheterna 
upplåts med bostads- eller hyresrätt. 

Nästan samtliga av de kritiska punkter som pekats ut för trähus med upp till fyra våningar (se t. 
ex. Alsmarker (1993)) har samma krav eller behov av lösningar i tvåvåningshusen som som i ett 
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fyravåningshus med normkrav enligt BBR 94. 

- Kraven på brandskydd av de bärande och/eller avskiljande väggarna i bottenvåningen och 
på de lägenhetsskiljande bjälklagen är identiska, nämligen att byggnadsdelen skall stå emot 
en brandbelastning motsvarande den så kallade standardbrandkurvan i 60 minuter. Tidigare 
uttrycktes visserligen kraven av klassificeringen B 60 för konstruktioner med brännbara 
material, men exempelvis klassificeringen B 60 i bärande och avskiljande avseende är 
identiskt med den nya materialoberoende klassificeringen REI60. Den enda skillnaden är att 
brandskyddet i form av inklädnad av väggreglarna med brandskyddande skivor kan behöva 
ökas eftersom lastnivåema ökar jämfört med tvåvåningshuset. I tvåvåningshusen har man 
nästan alltid använt sig av typgodkända lösningar med gipsskivor som brandskyddande 
beklädnad av träregel stommen, antingen enligt Boverkets godkännandelista B2 eller enligt 
gipsskivetillverkamas anvisningar. Eftersom produktionsserierna oftast har varit små har det 
inte ansetts löna sig att ifrågasätta de ibland överdimensionerade anvisade lösningarna 
(jämfört med amerikanska erfarenheter och senare provningsresultat). Detta resonemang 
utvecklas vidare i kapitel 2 och i viss mån i kapitel 3 för bjälklag. 

- Normkraven för ljudisolering i lägenhetsskiljande byggnadsdelar (väggar och bjälklag) är 
identiska, om än delvis irrelevanta. Även brukamas förväntningar och krav torde vara 
oberoende av om lägenheten ligger på första våningen eller högre upp. Studien har entydigt 
visat att det, liksom förmodat, är stegljudsisoleringen i de lägenhetsskiljande bjälklagen som 
är mest känslig vid byggande med lättbyggnadsteknik. Bland de studerade objekten finns 
inte mindre än sex olika bjälklagstyper representerade, såväl lätta bjälklag med träbjälkar eller 
lättbalkar som "halvtunga" samverkansbjälklag med betong och trä. Utformningen och 
erfarenheterna av dessa beskrivs närmare i kapitel 3 medan utformningen och erfarenheterna 
av luftljudisolering i lägenhetsskiljande väggar beskrivs i kapitel 2. 

- Deformationer i form av fuktrörelser i trämaterialet påverkas inte av våningsantalet. Däremot 
påverkas naturligtvis de deformationer som uppkommer genom tryckkrafter vinkelrätt mot 
trädelars fiberriktning av våningsantalet eftersom lasterna blir större. I tvåvåningshusen har 
man endast i undantagsfall haft problem med alltför stora deformationer. Ofta påpekas dock 
att man skall komma ihåg att det handlar om ett levande material som rör sig vid förändringar 
av luftfuktigheten. Olika sätt att utforma våningsskiften som använts för att minimera 
vertikala rörelser i stommen beskrivs i kapitel 5. 

- Svikt och vibrationer i bjälklagen och deras eventuella fortplantning till övriga lägenheter är 
med smärre undantag oberoende av antalet våningar i huset. De flesta typerna av bjälklag 
som förekommit i denna studie verkar ha tillräckligt bra svikt- och vibrationsegenskaper för 
att fungera även som lägenhetsskiljande konstruktion. Här är det ju inte bara upplevelsen av 
att befinna sig på själva bjälklaget som är av intresse utan även inverkan av vibrationer i 
undertak och spridning av vibrationer till angränsande lägenheter via övriga stommen. Detta 
beskrivs i kapitel 3. 
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- Produktionsmetoderna som använts för tvåvåningshusen kan lika väl användas vid 
produktion av högre hus. 1 de flesta projekten har man använt någon form av prefabricering 
men även erfaren heter från ett par platsbyggda projekt redovisas. Det prefabricerade 
byggandet kan i sin tur delas upp i fabriksprefabricering respektive prefabricering av 
byggnadsdelar på byggplatsen. Ett vanligt förekommande produktionssätt är att använda 
prefabricerade bärande väggar medan bjälklagen och övriga väggar platsbyggs. De olika 
produktionsmetodemas för- och nackdelar beskrivs i kapitel 5. Även för installationsarbetet 
kan man dra erforderiiga lärdomar från tvåvåningshusen. Detta kommenteras i kapitel 4. 

De enda punkter som helt skiljer ett högre trähus från tvåvåningshusen är stabiliseringen av 
byggnaden och hissinstallationen. Tvåvåningshusen stabiliseras normalt av skivverkan i de 
gipsskivor som ändå används som väggbeklädnad och kräver normalt ingen speciell förankring 
mot lyftkrafter (mer än motsvarande den som tillämpas i småhus). Stabilisering genom 
skivverkan i gipsskivor räcker ofta för upp till tre våningar höga hus. Fyravåningshus med 
bärande träregelstomme kommer däremot troligen att behöva stabiliseras med skivmaterial med 
högre hållfasthet, till exempel plywood. För smala huskroppar kommer dessutom troligen 
speciella förankringar mot lyftkrafter orsakade av vindlaster att behövas. Hissinstallationen, 
som krävs i byggnader med tre eller fler våningsplan, bör inte innebära några större problem. I 
USA använder man i allmänhet hisschakt av betong eller mursten. Andra alternativ är att hissen 
installeras i en separat konstmktion av stål- eller träpelare. Det viktigaste i samband med detta är 
att de eventuella deformationema i träregel stommen relativt hisstommen beaktas vid utformning 
av anslutningar. Utöver dessa två punkter är det viktigt att beakta säkerheten mot fortskridande 
ras i högre byggnader. 

Bärande regelstomme (lättbyggnadsteknik) 

Erfarenheter från USA visar att den stomtyp som är överlägset mest konkurrenskraftig för 
bostadshus är den som utnyttjar ett förhållandevis stort antal lätta regel väggar som vertikalt 
bärande system. Altemati vet till detta när det handlar om "ren" träbyggnadsteknik är en grövre 
pelar-balk-stomme av exempelvis limträ. Den senare tekniken förkastas dock helt av 
amerikanska bostadsbyggare eftersom den inte är ekonomiskt konkurrenskraftig. Förklaringen 
till detta är att man i en normal bostad ändå har förhållandevis tätt placerade rumsskiljande 
väggar. Dessa får i princip samma utformning i balk-pelar-stommen som i den lätta regel
stommen och kan alltså lika väl utnyttjas som bärande. Starkt förenklat skulle man alltså kunna 
säga att balk-pelar-stommen är överflödig och att dess stomkomplettering (innerväggar och 
utfackningsväggar) lika gärna kan bära hela vertikallasten. Detsamma gäller delvis vid 
jämförelse med stomaltemativ av andra material. Den platsgjutna betongstommen har normalt 
utfackningsväggar av trä och vissa lätta innerväggar som med mycket små modifikationer kan 
utnyttjas i bärande syfte. Prefabricerade balk-pelar-stommar av stål eller betong är direkt 
jämförbara med en balk-pelar-stomme av trä om än bjälklagens spännvidder normalt kan göras 
något större om betongbjälklag användes (i stål- eller betongstommar). Även betong- respektive 
stålstommen är med detta synsätt alltså till stor del överflödig. Detta gäller under förutsättning att 
stora fria spännvidder i den bärande stommen inte efterfrågas av flexibilitetsskäl, vilket sällan är 
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fallet när det gäller bostadshus. I samtliga tvåvåningsbyggnader som studerats i detta arbete har 
träregelväggar använts som huvudsakliga vertikalbärare. I ett av projekten har dock vissa 
limträbalkar och -pelare använts för att öka lägenhetemas flexibilitet (objekt 3, se bilaga A). I det 
fyra våningsobjekt som inkluderats i studien (objekt 10, bilaga A) har man valt ett stomsystem 
producerat i volymmoduler där träregelstommen bär inom respektive modul medan RHS-pelare 
och dragstag av stål för ned kraftema till grunden. Det bör nämnas att det går utmärkt att bygga 
fyra våningar höga och även ännu högre hus med ren träregelstomme men i det här fallet valde 
man alltså stålpelare bland annat för att detta system medförde en mycket effektiv 
modulmontering. 

Den bärande träregelstommen är alltså ett raffinerat men också förhållandevis komplicerat 
bärverk. Detta stämmer inte med den gängse bilden och kräver en viss förklaring. Eftersom 
regelväggen med sin skivbeklädnad, vanligen gips, är en mycket styv konstruktion i sitt plan 
beror den verkliga kraftfördelningen bland annat på vilka tillverkningstoleranser man haft vid 
produktionen. Som statiker skulle man uttrycka det som att stommen är höggradigt statiskt 
obestämd. Bjälklagen görs ofta kontinuerliga över någon formellt bärande vägg och ytterligare 
formellt icke bärande väggar. Om inte toleranserna och de tillkommande deformationerna är 
extremt små så blir kraftfördelningen mellan och inom de olika väggarna klart skild från den 
tänkta. Eftersom systemet emellertid normalt har stora övertaligheter (reserver) innebär detta inte 
något hållfasthetsmässigt problem; Belastningarna kommer att omlagras om en del överlastas. 
Det är dock mycket viktigt vid projekteringen att tänka över konsekvenserna av dessa fenomen. 
Inte minst ljudisoleringen kan påverkas starkt av lastfördelning och lastomlagring. Till exempel 
finns risk för kortslutning av akustikprofiler och stegljudslister i bjälklagskonstruktionen om 
projektering och produktion inte utförts rätt. 

Generellt kan man säga att alla ytbeklädnader av träregelstommama i tvåvåningshusen består av 
gipsskivor. Gipsskivoma kan sägas ha en fyrfaldig funktion, nämligen som brandskydd av 
bärande trävirke, brandskydd för ren avskiljning, bidrag till ljudisoleringen samt som rent 
ytskapande material mellan väggreglar och golvbjälkar. Man kan förmoda att gipsskivor även 
fortsättningsvis kommer att dominera som ytbeklädnad (så är fallet i USA och Kanada) varför 
denna rapport helt fokuserar på sådana konstruktioner. 
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2. Väggar 

Krav på brandmotstånd och ljudisolering 

Brand 

Bakgrunden till att det sedan årsskiftet 1993-94 är aktuellt att bygga flerbostadshus med fler än 
två våningsplan med bärande trästomme är en förändring av de svenska byggnormerna. 
Tidigare kunde endast byggnader som klassificerades som Br2- eller Br3-byggnader byggas 
med bärande stomme av brännbart material. I BBR 94 är indelningen av konstruktionsmaterial 
för bärande ändamål i brännbara respektive icke brännbara material lyckligtvis borttagen. Istället 
ställs ett materi al oberoende krav på ett visst givet brandmotstånd för de ingående byggnads
delarna, se även Trätek (1994a). 

Enligt den tidigare byggnormen NR som gällde för de flesta av objekten i denna studie var 
kravet (vid brandskyddsverifiering genom klassning) för den aktuella klassen av byggnader 
(Br2) att de brandcellsavskiljande byggnadsdelarna skulle stå emot brand enligt standardbrand-
kurvan i 60 minuter. Med brännbara material i konstruktionen benämndes den brandtekniska 
klassen för avskiljande konstruktioner B 60. För bärande konstruktioner krävdes endast 
brandteknisk klass B 30, dock med tillägget att om en byggnadsdel hade ett högre krav i 
avskiljande avseende skulle den utföras i samma klass i bärande avseende. Dessutom angavs att 
en bärande konstruktion under ett avskiljande bjälklag i en viss klass skulle ha motsvarande 
brandteknisk klass i bärande avseende. Denna formulering kan tyckas självklar men fanns inte 
med i den tidigare byggnormen SBN80. Den bärande dubbelsidigt brandbelastade B 60-väggen 
är därför inte mer än några få år gammal som konstruktionselement. Dessutom har de flesta 
bärande ytterväggar försetts med mer gips efter att förtydligandet i NR infördes. 

För tvåvåningshusen med planlösning enligt Figur 2.1 innebar detta alltså att väggarna skulle ha 
följande brandteknisk klass: 
- Lägenhetsskiljande väggar och ytterväggar: B 60 avskiljande 
- Bärande dylika: B 60 bärande och avskiljande 
- Innerväggar som bär avskiljande konstruktion: B 60 bärande (dubbelsidig brandbelastning) 

Med terminologi enligt nya byggreglerna BBR94 motsvarar detta El 60 eller E 60, REI 60 eller 
RE 60 respektive R 60, se figur 2.1. Detta är exakt samma krav som gäller för Brl-byggnader 
med upp till fyra våningsplan. Så länge man håller sig dll verifiering av en byggnads 
brandsäkerhet genom klassificering av byggnaden respektive byggnadsdelarna är alltså kraven 
på brandmotstånd i praktiken oförändrade jämfört med bottenvåningen av ett två våningar högt 
flerbostadshus. Samma konstruktioner som användes som bärande respektive avskiljande 
väggar i tvåvåningshusens bottenvåning kan alltså i princip användas i ett fyravåningshus. Den 
enda skillnaden är att lastni våema på bärande väggar ökar vilket kan medföra att antingen 
virkesdimesionema måste ökas eller att ytbeklädnaden av virket måste ökas något. 
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Figur 2.1 Exempel på planlösningar i tvåvånings flerbostadshus inkl. kraven på brandklass 
för bärande väggar i bottenvåningen (eller våning 1-3 i fyravåningshus). R 60 
motsvarar tidigare krav på B 60 i enbart bärande avseende enligt Nybyggnadsregler 
(NR), E l 60 motsvarar avskiljande B 60 och R E I 60 motsvarar tidigare bärande och 
avskiljande B 60. 

Den stora skillnaden mellan de vanligtvis använda konstmktionema i Sverige respektive i USA 
är att det generellt anses krävas fler gipsskikt och större regeldimensioner för en viss 
skyddsnivå i Sverige än i USA. I slutet av kapitlet visas några väggkonstruktioner som vanligen 
används i USA som jämförelse till de svenska konstruktionerna hämtade från tvåvåningshusen. 

Ljud 

För väggarna i det typiska tvåvåningshuset har kravet på luftljudisolering i lägenhetsskiljande 
väggar främst varit aktuellt. Kravet för dessa är att reduktionstalet R\y skall vara lägst 52 dB. I 
BBR94 anges att R\^ mellan lägenhet och utrymme utanför lägenhet skall vara lägst 53 dB men 
vid mätning horisontellt tillåts 1 dB lägre värde, det vill säga i praktiken detsamma som i NR. 
Undantaget i flerbostadshus är för vägg mellan loftgång eller trapphus och utrymme innanför 
tamburdörr där R\^ tillåts vara 39 dB. Mellan lägenheter i sammanbyggda småhus gäller 
hårdare krav, nämligen 55 dB. Utöver detta anger BBR94 högsta ljudnivå orsakad av 
installationer samt, i rådstext, högsta ljudnivå på grund av vägtrafik. Maximala ljudnivåerna från 
installationer skiljer sig något från kraven i NR. 

Som ofta är ju normkraven bara en del av sanningen och behöver inte motsvara vad som 
generellt subjektivt upplevs som bra av de boende. När det gäller luftljudisolering har emellertid 
inget framkommit under studien som tyder på att de vanligen använda lägenhetsskiljande 
väggarna inte ger tillräckligt bra ljudisolering. Precis som för stegljudsisolering mellan 
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Figur 2.2 a) Bärande yttervägg i bottenvåningen, objekt 3, 5,7 och 8. b) Bärande yttervägg i 
bottenvåningen, objekt 4. 

lägenheter, vilket kommenteras mer fylligt i kapitel 3, innefattar normkravet dock inget krav på 
ljudisolering för ljud med frekvenser under 100 Hz. Detta stämmer dåligt överens med 
"ljudbilden" från till exempel popmusik som ger starkast ljud vid frekvenser under 100 Hz, se 
"Det tysta huset" (1991). 

Inte heller ytterväggamas ljuddämpande förmåga för buller utifrån har rönt några negativa 
kommentarer. Dock är de flesta studerade områdena belägna i mycket lugna förortslägen varför 
det är svårt att dra några slutsatser av detta. Konstruktionerna skiljer sig dock inte nämnvärt från 
vanliga utfackningsväggar av trä i till exempel hus med betongstomme, vilket byggts i stor 
omfattning även i bullerstörda lägen. 

Ytterväggar 

Den vanligaste konstruktionen för bärande ytterväggar i bottenvåningen i de studerade objekten 
(objekt 3,5, 7 och 8) redovisas i figur 2.2a. Denna konstruktion är utförd enligt rekommenda
tioner av Gyproc (1993) som publicerades i samband med att brandgipsskivan Protect F (15 
mm tjocklek) lanserades. Vid användande av så kallade lättreglar med flänsar av små 
dimensioner (38x38 mm eller 45x45 mm) behövs de båda gipsskikten på insidan, varav ett av 
15 mm Protect Feller motsvarande, med hänsyn till brandmotståndet eftersom lättreglaraa 
tappar sin bärförmåga vid liten inbränning i ena flänsen. Det bör dock uppmärksammas att man 
kan minska gipsskikten vid användande av lättreglar med en grövre flans eller grövre sågade 
reglar. I ett tvåvåningshus kan det då räcka med ett lager 13 mm standardgips på väggens 
insida, se figur 2.2b, vilket medför en avsevärd kostnadsminskning. Väggen i figur 2.2b är en 
gavelvägg i bottenvåningen av ett tvåvåningshus och bär ett EW-bjälklag men däremot alltså 
inga laster från taket. Denna konstruktion kan klassas som R E I 6 0 med tillräcklig bärförmåga 
för åtminstone ett våningsplan med EW-bjälklag enligt beräkningsmetod i Boverket (1993c), 
som är sanktionerad av BBR94 (metoden kommer dock att slopas i en ny utgåva av "Boverkets 
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45x120 reglars 600 
145stenull 
45x120 reglars 600 
145stenull 
2x13 gips 
(+45x120 kortlingar 
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Figur 2.3 Lägenhetsskiljande väggar i objekt 4. a) Bärande vägg i bottenvåningen, b) Icke 
bärande vägg i övervåningen. 

allmänna råd"). Träteks Kontenta (1994a), vilken är baserad på senare forskning (König 1994), 
anger ingen bärförmåga för väggen i figur 2.2b men väl för en med ett lager 15 mm 
brandgipsskiva. 

För icke bärande ytterväggar gäller kravet på brandmotstånd endast den avskiljande förmågan. 
Med nuvarande terminologi uttrycks detta med klassningen E 60 (möjligen E l 60). Detta krav 
uppfylls av en vägg med, för Sverige, normal tjocklek av stenullsisolering, ett lager 13 mm gips 
på insidan och endast träpanel på utsidan, se Norén (1994) (samt Trätek (1994b)). 

Lägenhetsskiljande väggar 

De lägenhetsskiljande väggarna i samtliga studerade objekt är utförda med dubbel regelstomme 
där vardera sidan har separat syll och hammarband. Kraven på brandmotstånd för dessa väggar 
är E l 60 respektive R E ! 60 om väggen är bärande. Observera att El-kravet gäller hela vägg
konstruktionen medan R-kravet gäller vardera vägghalvan vid väggar med dubbel regelstomme. 

De "snålaste" väggkonstruktionerna bland de studerade objekten är även för denna väggtyp från 
objekt 4. Den bärande väggkonstruktionen från detta objekt visas i figur 2.3a. För denna vägg
konstruktion är det oftast normens krav på brandmotstånd snarare än dess krav på ljudisolering 
som styr utformningen även om det ibland hävdas att motsatsen borde vara fallet. Precis som 
den bärande gavelytterväggen i objekt 4 bär varje vägghalva här lasten från övervåningens EW-
bjälklag. Denna konstruktion kan, precis som ytterväggen verifieras för 60 minuters bärförmåga 
vid brand med metoden enligt Boverket (1993c) men inte enligt metoder baserade på senare 
forskningsresultat, se König (1994). Den lägenhetsskiljande väggen på övervåningen i objekt 4 
(icke bärande) har bara ett lager standard gipsskiva på vardera lägenhetssida. Enligt byggaren 
klarar denna väggkonstruktion kravet på R\^ ^ 52 dB med marginal. Dämpningen av 
lågfrekvensljud är dock i sämsta laget. 
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Objekt 5 och 6 har också lägenhetsskiljande bjälklag på bottenvåningen som bär övervåningens 
bjälklag. 1 båda dessa fall är dock bjälklagen lätta konstruktioner (bjälklag typ I enligt bilaga B). 
I objekt 6 är denna väggkonstruktion nästan identisk med den i figur 2.3a. Den enda skillnaden 
är att isoleringen är något tunnare (2x120 mm) och att hela väggen är 310 mm tjock jämfört med 
326 mm för den i objekt 4. För objekt 5 valdes en konstruktion med ett lager 15 mm brandgips
skiva och ett lager 13 mm standardgipsskiva på vardera lägenhetssida (varav 13 mm skivan 
sitter närmast reglarna). Å andra sidan är de stående reglarna endast 45x70 mm med liggande 
kortlingar av samma dimension på halva höjden. Isoleringen är här 2x70 mm mineralull och 
med en 50 mm luftspalt mellan vägghalvoma är dubbelväggens totala tjocklek 250 mm. 

De icke bärande lägenhetsskiljande väggarna har i samtliga studerade objekt, utom objekt 4, 
dubbla 13 mm gipsskivor på båda sidor av dubbelväggen. Här är det kravet på luftljudisolering 
{R\, > 52 dB enligt BBR94) som styr utformningen av konstruktionen. Normall klarar en 
dubbel träregelvägg med stenullsisolering kravet på avskiljande och isolerande förmåga under 
60 minuters brand om den uppfyller ljudisoleringskravet. Den enklaste väggen, förutom 
möjligen den i figur 2.3b, som finns representerad i studien (objekt 3) har dubbla 70 mm reglar, 
70 mm mineralull endast i ena vägghalvan och 110 mm luftspalt mellan vägghalvoma. Den 
kraftigaste finns i objekt 6 och har samma utformning som den bärande lägenhetsskiljande 
väggen i samma objekt förutom de liggande kortlingarna, se ovan. Samtliga dessa konstruk
tioner har enligt Gyproc Handbok (1992a) luftljudisoleringsindex R\y > 52 dB. Den ovan 
beskrivna väggen från objekt 3 bör ha minst 55 dB luftljudisolering medan den i objekt 6 
troligen har ett index på minst 60 dB. 

Bärande innerväggar 

De bärande innerväggarna som inte är lägenhetsskiljande (bärande hjärtväggar) måste 
dimensioneras för dubbelsidig brandpåverkan. I tvåvåningshusen gäller, som nämndes ovan, att 
sådana väggar i bottenvåningen som bär lägenhetsskiljande bjälklag måste vara klassade som 
lägst R 60 vid dubbelsidig brandpåverkan. Hittills finns typgodkännanden för relativt få sådana 
väggkonstruktioner och i de studerade objekten har i princip en och samma väggtyp använts i 
samtliga. Denna väggkonstruktion har dubbla 15 mm brandgipsskivor på ömse sidor om 
reglarna och dessutom liggande kortlingar på halva höjden, se figur 2.4. 

Tidigare fanns det bara provningsresultat och dimesioneringshandledningar för denna väggtyp 
med minst 45x 120 mm reglar. Dessa har dock på senare år kompletterats med uppgifter om 
bärfömiåga för väggar med 70 respektive 95 mm reglar, se till exempel Gyproc Protect F 
(1993). De uppgifter om bärförmåga som uppges i den skriften är dock sannolikt kraftigt på 
säkra sidan. Förklaringen till detta är att de baseras på en laboratorieprovning av en vägg med 
120 mm reglar där en relativt låg axiell provningsbelastning valdes för att inte riskera brott inom 
60 minuter. Den uppmätta brottlasten efter 60 minuters brandpåverkan var flera gånger högre än 
provningsbelastningen, vilken ligger till grund för den typgodkända bärförmågan. I själva 
verket påverkas träreglarna mycket lite av branden i denna väggkonstruktion, varför 
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2x 15 brandgipsskiva 
45x 120 (alt. 95) reglar s 600 
2x 15 brandgipsskiva 
(+ 45x120 kortlin gar på 
halva höjden) 

Figur 2.4 Bärande icke avskiljande vägg, R 60. 

Trätek (1994a) anger att reglarnas bärförmåga vid brand ej reduceras jämfört med deras bär
förmåga i vanligt statiskt brottstadium. Dock anger inte denna referens om detta kan antas gälla 
för väggar med mindre regeldimension än 45x120 mm. Alldeles nyligen har dessutom Danogips 
(1994) genomfört en provning som visar att den liggande kortlingen inte erfordras för att 
förhindra reglarna att knäcka i veka riktningen eftersom de förstärkta brandgipsskivoma sitter 
kvar. Provningen genomfördes på en vägg med dubbla skikt av Danogips 15 mm brandskiva 
DB 15 på 45x95 mm reglar. Provningsbelastningen valdes så att man erhöll en typgodkänd 
bärförmåga som är 55 % högre än den som Gyproc (1993) anger för motsvarande vägg med 
kortlingar. Även detta är dock på säkra sidan eftersom brottlasten efter 60 minuters brandpåver
kan var mer än dubbelt så hög som provningsbelastningen. Sannolikt kan man, även för väggen 
utan kortlingar, anta att bärförmågan vid brand inte reduceras jämfört med den statiska 
brottstadiebärförmågan. Det bör även vara möjligt att firma ännu billigare 
konstruktionslösningar, till exempel med ena gipsskiktet ersatt med 13 mm standardgipsskiva, 
som har tillräcklig bärförmåga vid brand, åtminstone för bottenvåningen i ett tvåvåningshus. 

I objekt 3 finns över huvud taget inga bärande hjärtväggar. Istället valde man här limträbalkar 
och en limträpelare mitt i lägenheten som mittstöd för det kontinuerliga bjälklaget för att få 
maximal flexibilitet i lägenhetemas planlösning. Eftersom en sådan konstruktion av limträ inte 
behöver brandskyddas över huvud taget (om dimensionerna är tillräckligt stora) kan detta 
eventuellt också vara en ekonomiskt fördelaktig lösning. Nackdelen med att använda kraftigare 
avväxlingar i träregel stommen är att man får avsevärda koncentrerade laster vilka kan vara svåra 
att föra ned till grunden, särskilt i hus med fler än två våningar. Detta förtar ju också lite av 
träregelstommens effektivitet som bygger på att lasterna skall vara så jämnt fördelade som 
möjligt över alla konstruktionsdelar. 
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Övriga innerväggar 

För innerväggar i bostadshus som varken har bärande eller lägenhetsskiljande funktion ställs 
inga krav i byggreglerna på vare sig brandmotstånd eller ljudisolering. Gyproc (1993) angeratt 
en lämplig minimistandard mellan bostadsrum inom en lägenhet är R'̂ ^ s 35 dB. För att uppnå 
detta krävs antingen en viss mineralullsfyllning mellan väggreglarna eller dubbla skikt av 
gipsskivor. Detta görs emellertid mycket sällan och förekommer inte i något av de studerade 
objekten. 

Den vanligaste icke bärande innerväggen bland de studerade objekten har enkla 13 mm 
gipsskivor på 70 mm träreglar. I objekt 3 och 4 valde man emellertid att ersätta träreglarna med 
tunnplåtsreglar främst eftersom formstabiliteten hos träreglar med mindre dimensioner upplevs 
som dålig. 

Fasader 

Ungefär hälften av de studerade objekten har träpanel som fasadmaterial (objekt 1,3,4 och 9) 
medan den andra hälften helt eller delvis har skalmurar av tegel. De stora fördelama med 
träpanel som fasadmaterial är dels att ytterväggar med träpanel lätt kan hel prefabriceras inklusive 
målningsarbetet och dels att produktionskostnaden blir lägre än för till exempel fasader av tegel 
eller puts. Flera av byggarna som intervjuats under studien har dock uppgivit att man inte skulle 
välja träpanel som fasadmaterial om man bygger för egen förvaltning eftersom den lägre 
produktionskostnaden kompenseras av en högre underhållskostnad. 

Fyravåningshusen i objekt 10 har dock försetts med fasadskivor av fiberbetong. För byggnader 
med fler än två våningar tillåter inte BBR94 att byggnadens fasad i sin helhet utförs av brännbart 
fasadmaterial om inte byggnaden förses med sprinkleranläggning. Som rådstext anges att 
bottenvåningen och begränsade partier, till exempel mellan fönster i horisontalled, kan kläs med 
träpanel. Bakgrunden till detta är att man befarar att det brännbara materialet på fasaden i sig kan 
bidra till brandspridning från lägenhet till lägenhet i vertikalled via fönstren. För flerbostadshus 
med tre eller fler våningar gäller det därför att hitta alternativa fasadbeklädnader. 

Tegelfasader är naturligtvis ett alternativ även här. Det finns dock ett flertal eventuella nackdelar 
med tegelfasad i samband med bärande träregel stomme. De kortare produktionstider som kan 
uppnås jämfört med ett hus med betongstomme kan gå om intet på grund av att fasaden i sig 
kräver lång produktionstid. En tegelfasad kräver omfattande ställningsarbete runt huset vilket 
inte nödvändigtvis krävs om man använder prefabricerade ytterväggselement med färdig fasad. 
Dessutom kan särskild omtanke vid stomutformningen krävas för att inte deformationer i 
träregel stommen skall orsaka problem i samband med en tegelfasad. En putsad fasad med 
isoleringsskivor av mineralull eller cellplast som putsbärare är en möjlig lösning. En sådan 
kräver naturiigtvis ställning men bör inte försena den övriga produktionen. Dessutom bör en 
sådan fasadlösning vara tillräckligt flexibel för att klara de rörelser som uppkommer i stommen. 
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Andra alternativ som även lämpar sig för prefabricering kan vara olika skivmaterial, som i 
objekt 10, eller eventuellt en fabriksmonterad fasad av tunntegel. Det senare förekommer bland 
annat i Fm I and. 

Brandskydd av väggar i USA 

Kraven på brandskydd av stommen till ett flerbostadshus i USA är i praktiken i stort sett 
identiska med de svenska. De amerikanska byggnormerna skiljer i och för sig fortfarande på 
stommar av brännbart respektive icke brännbart material precis som de svenska normerna gjorde 
tidigare. Skillnaden mot tidigare svenska normer är dock att stommar av brännbart material 
tillåts i flerbostadshus med upp till fem våningar. Kravet på brandskydd är att den bärande 
stommen och de lägenhetsskiljande konstruktionsdelama skall motstå brand under 60 minuter, 
det vill säga precis som i Sverige (för byggnader med upp till fyra våningar). Provnings-
metoderna för klassificering av byggnadsdelars brandmotstånd är också likartade. Ett undantag 
gäller de bärande icke avskiljande väggarna där man i USA inte uppmärksammat behovet av att 
dimensionera för dubbelsidig brandbelastning alternativt inte anser att det behövs. Det är därför 
mycket intressant att konstatera att den mängd gips och de regeldimensioner som anses krävas i 
USA är betydligt mindre än det som normalt anses krävas i Sverige. Dessutom anser man i 
USA inte att en träpanel som fasadmaterial bidrar till risken för brandspridning. 

En trolig förklaring till skillnaderna i konstruktionsutfomming ges av Thelandersson (1994). 
Han hävdar att skälet till skillnaderna är att nordamerikansk praxis är baserad på direkta 
provningar medan de lösningar som föreslås i Sverige bygger på beräkningar med material
egenskaper som försetts med säkerhetsfaktorer. Vidare hävdar han att vi i Sverige troligen satsar 
mycket pengar på brandskydd vid ny- och ombyggnad som ger mycket begränsad utdelning i 
form av ökad brandsäkerhet. Slutsatsen är att vi måste omvärdera kravnivåerna för brandskydd 
av konstruktioner när vi nu går över till en annan verifikationsmetod och att denna omvärdering 
bör utgå från en totalbedömning av brandsäkerheten i en byggnad. 

Av dessa anledning ges nedan några exempel på typisk amerikansk utformning av de olika 
väggtyper som beskrivits ovan. Exemplen har främst hämtats från Gypsum Association (1992) 
och avser, där inget annat anges, konstruktioner som klassats för 60 minuters brandmotstånd. 
De konstruktioner som enligt amerikansk standard klassas som bärande har provats med en 
axiell last som motsvarar full tillåten last för konstniktionen (i USA används ännu inte partial-
koefficientmetoden för dimensionering av träkonstruktioner). På grund av en viss förändring av 
de amerikanska normerna för träkonstniktioner på senare år anges numera att en bärande 
träregel vägg får anses tåla 78 % av full tillåten statisk last i brandlastfallet. 

De amerikanska gipsskivor som torde kunna jämföras med de svenska skivor som ovan 
benämnts brandgipsskivor benämns enligt amerikansk standard som "type X". Definitionen i 
den tillämpliga ASTM-standarden av en gipsskiva av "type X" är: "En gipsskiva som ger en 
klassning motsvarande minst en timmes brandmotstånd vid skivtjockleken 15,9 mm (45 
minuters brandmotstånd vid skivtjockleken 12,7 mm) för en bärande träregel vägg med sådana 
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9,5 träbaserad panelskiva 
12,7 träfiberskiva 
38x89 reglars 406 
89mineralull 
15,9 gipsskiva "type X" 

15,1 plywood (ev. kompl. 
med annan fasad) 
38x89 reglars 406 
89glasull 
15,9 gipsskiva "type X" 

Figur 2.5 Bärande ytterväggar med en timmes brandmotstånd vid brandbelastning mot insidan 
enligt Gypsum Association (1992). 

gipsskivor i enkla skikt fastspikade på vardera sidan om träreglarna vid provning enligt 
standarden A S T M E 119". Denna provningsmetod avser enkelsidig brandbelastning med 
ugnstemperatur enligt standardbrandkurvan och alltså med minst 78 % av full tillåten axiell 
statisk last på väggen. 

Det bör nämnas att de jämförelser som görs nedan är schematiska eftersom bland annat 
förekomsten av brandlarm och i begränsad utsträckning även sprinkleranläggningar påverkar 
säkerhetsnivån i amerikanska flerbostadshus. Jämförelserna ger dock ändå en fingervisning om 
olikheterna i synsätt. 

Bärande ytterväggar 

Två bärande ytterväggar som används i de delar av USA där brandmotstånd bara erfordras för 
brandbelastning mot väggens insida (motsvarande de svenska kraven) visas i figur 2.5. Dessa 
väggtyper är i princip identiska med väggtyp V2 enligt Träteks Kontenta (1994a) (ett lager 15 
mm brandgipsskiva på väggens insida, minst 45x120 reglar med stenullsisolering och 9 mm 
gips på väggens utsida). De amerikanska väggarna tillåts alltså enligt ovan i brandlastfallet bära 
78 % av tillåten statisk last. Väggtyp V2 i Kontentan med 45x120 reglar av virke K12 anges ha 
en dimensionerande bärförmåga vid brand av 5,6 kN per regel. Detta motsvarar cirka 40 % av 
tillåten vanlig last enligt den gamla byggnormen SBN80, vilket är den norm som bäst motsvarar 
de amerikanska träbyggnadsnormema. Trots att en betydligt grövre väggregel alltså förutsätts i 
Kontentan än i de amerikanska väggarna (inbränningen som andel av tvärsnittet minskar med 
ökande regeldimension) och trots att inte stenull utan glasull förutsätts i den ena amerikanska 
väggen, anses alltså bärförmågereduktionen efter en timmes brand bli avsevärt större enligt den 
svenska dimensioneringsmetoden. Antingen är de svenska brandgipsskivoma sämre än de 
amerikanska skivorna av "type X" eller så är den svenska bärförmågeberäkningen enligt 
Kontentan starkt konservativ jämfört med det amerikanska synsättet. En smärre tröst är att man 
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enligt den nya europeiska normen för dimensionering av träkonstruktioner med hänsyn till 
brand (ENV 1995-1-2 (1995)) får multiplicera ovanstående bärförmåga enligt Kontentan med en 
faktor 1,25. 

Bärande lägenhetsskiljande väggar 

En bärande lägenhetsskiljande vägg i USA har normalt dubbel regelstomme precis som i 
Sverige. De vanligast använda konstruktionerna har antingen enkla lager 15,9 mm gipsskiva 
"type X" eller dubbla lager 12,7 mm standardgipsskiva på lägenhetssidoma av respektive 
vägghalva. Detta kompletteras normalt med glasullsisolering i minst ena vägghalva och 
eventuellt även med något ytterligare skivmaterial mellan vägghalvoma för att förbättra ljud
isoleringen. Ingen av dessa väggtyper finns dock upptagen av Gypsum Association (1992) utan 
deras brandmotstånd verkar vara uppskattningar baserade på provningar av väggar med enkel 
regelstomme. Istället redovisar denna referens som enda typ av bärande dubbelvägg med en 
timmes brandmotstånd den som visas i figur 2.6a. Dessutom anges att väggen i figur 2.6b, med 
dubbla 15,9 mm gipsskivor "type X" på vardera sidan, klassats som bärande vägg med två 
timmars brandmotstånd. Även dessa två väggtypers klassning verkar dock vara bedömningar 
baserade på provning av liknande väggkonstruktioner. Precis som för ytterväggarna ovan 
innebär detta en betydligt mindre konservativ klassning än enligt Trätek (1994a). 

a ) _ i _ l ^ . J L 

12,7 gipsskiva "typeX" 
6,4 gipsskiva 
38x89 reglars 406 
38luftspalt 
38x89 reglars 406 
6,4 gipsskiva 
12,7 gipsskiva "typeX" 
(+kortlingar på hal va 
höjden i båda halvorna) 

b ) - i M _ J J _ . 

2x15,9 gipsskiva "type X" 
38x89 reglars 406 
25 luftspalt 
38x89 reglars 406 
2x15,9 gipsskiva "typeX" 
(+kortlingar på halva 
höjden i båda halvorna) 

Figur 2.6 Bärande lägenhetsskiljande väggar med a) en timmes brandmotstånd respektive b) 
två timmars brandmotstånd enligt Gypsum Association (1992). 
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3. Bjälklag 

Detta kapitel behandlar enbart lägenhetsskiljande bjälklag eftersom dessa är mest intressanta för 
den typ av flerbostadshus som behandlas i rapporten. Bjälklag över en eventuell "torpargrund" 
och inom en lägenhet i flera plan kan i de flesta fall utföras precis som bjälklag i småhus. Ett 
bjälklag mellan en källarvåning och en lägenhet på första plan kan eventuellt också utföras 
enklare än nedanstående lägenhetsskiljande bjälklag. Kraven på bärande och avskiljande 
förmåga vid brand är i allmänhet desamma men däremot skulle bjälklaget kunna utföras enklare 
med hänsyn till ljudisolering eftersom stegljudsisoleringen från lägenheten ovanför inte 
nödvändigtvis behöver vara lika bra som mellan två lägenheter. 

Krav på brandskydd 

Kraven på brandmotstånd hos ett lägenhetsskiljande bjälklag är att det skall uppfylla sin bärande 
och avskiljande förmåga i 60 minuter, det vill säga klassningen enligt BBR94 är R E I 60. Detta 
gäller för tvåvåningshusen såväl som för flerbostadshus med upp till fyra våningar. Kraven på 
brandklassade bjälklagskonstruktioner är alltså i praktiken oförändrade jämfört med 
Nybyggnadsreglerna (NR). 

Ljudisolering 

Ljudisoleringen mellan lägenheter genom de lägenhetsskiljande bjälklagen är sannolikt det 
delproblem som är svårast att lösa när det gäller flerbostadshus med lätt trästomme. Främst 
gäller detta stegljudsisoleringen. Tyvärr fmns det en hel del exempel på tvåvånings flerbostads
hus med lätta eller "halvtunga" lägenhetsskiljande bjälklag där stegljudsisoleringen inte anses 
fullgod. Samtidigt finns det betydligt fler exempel på likadana hus där de boende aldrig framfört 
några invändningar mot ljudisoleringen. Generellt kan man säga att de bästa typerna av bjälklag 
som presenteras i detta kapitel och som byggts korrekt ger en ljudmiljö som ungefär motsvarar 
den i ett normalt nyproducerat flerbostadshus med betongstomme. Däremot är det med nu 
använda byggmetoder svårt att nå upp till en standard som motsvarar speciellt omsorgsfullt 
projekterade och byggda betonghus som till exempel "det tysta huset" i Lund. Det är också helt 
klart att det finns en större risk för misslyckanden om man väljer lätta bjälklag än om man 
bygger flerbostadshus med platsgjutna betongbjälklag eftersom erfarenheterna hos de flesta 
byggare hittills är begränsade. 

Vidare är det mycket betydelsefullt vilka hyresgäster som bor i området för hur ljudisoleringen 
uppfattas. Det gäller såväl på "sändar-" som på "mottagarsidan". Med "sändare" menas här den 
som utför den ljudalstrande aktiviteten, det vill säga de boende på övervåningen i tvåvånings
husen. Mottagaren är alltså den som bor på undervåningen i tvåvåningshusen. Dels är det en 
mycket stor skillnad på ljudalstringen mellan olika sändare och dels är känsligheten radikalt 
olika mellan olika mottagare. Ett exempel på "besvärliga" sändare ur stegljudssynvinkel är 
springande barn (även dansande festdeltagare är besväriiga). Följaktligen är klagomål på 
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Figur 3.1 Jämförelse av uppmätta stegljudsnivåerför ett lätt trabjälklag med lågt L '^ w 
200 mm betongbjälklag. 

stegljudsisoleringen vanligast i områden med mycket barnfamiljer. En situation som kan vara 
svår att lösa med lätta lägenhetsskiljande bjälklag är således en barnfamilj på övervåningen och 
en känslig person på undervåningen. 

Anledningen till att detta stycke inte benämnts "Krav på ljudisolering" är att de normkrav som 
finns idag beträffande stegljudsisolering är i stort sett irrelevanta för lätta bjälklagskonstruk
tioner som till exempel träbjälklag. Den främsta bristen i normkraven, eller egentligen i den 
bakomliggande svenska (och internationella) standarden SS-ISO 717/2 (1983), är att provnings-
och utvärderingsmetoden över huvud taget inte beaktar ljudisoleringen vid frekvenser under 100 
Hz. Detta är särskilt anmärkningsvärt eftersom lasten från verkliga fotsteg ökar med sjunkande 
frekvens, se bland annat Ohlsson (1982) och "Det tysta huset" (1991). Denna brist gäller 
naturligtvis alla lägenhetsskiljande bjälklagskonstruktioner men har inte så stor betydelse för 
tyngre konstruktioner som till exempel betongbjälklag. Anledningen till detta är att betong
bjälklaget, främst genom sin tyngd, utan speciella åtgärder ändå har en relativt god ljudisolering 
vid låga frekvenser. Uppmätta stegljudsnivåer vid fältmätning med hammarapparat på ett lätt 
träbjälklag respektive ett normalt betongbjälklag (tjocklek 200 mm), båda med golvbeläggning 
av parkett, redovisas i figur 3.1. Figuren visar att träbjälklaget är klart sämre vid frekvenser 
under 100 Hz medan det är något bättre i frekvensområdet 100-1000 Hz. Sannolikt skulle det 
uppfattas som ungefärligen lika bra som betongbjälklaget från stegljudssynpunkt, trots att dess 
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vägda stegljudsnivå L'̂ ^ är betydligt lägre än betongbjälklagets. Jämfört med de övriga 
resultaten från stegljudsmätningar i fält som samlats in under studien är träbjälklaget i figur 3.1 
bland de bättre. Ändå skiljer det alltså mer än 20 dB i ljudnivå vid frekvensen 50 Hz jämfört 
med betongbjälklaget (20 dB motsvarar en faktor fyra i ljudtryck). Dessutom har den bjälklags
typ i studien (typ III) som har lägst stegljudsindex fått mest klagomål från de boende. 

Med ovanstående som bakgrund kan man alltså helt döma ut nuvarande klassificeringssätt för 
jämförelse av olika bjälklags stegljudsisolerande förmåga. Dessutom bör nämnas att hammar
apparatens lastspektmm inte efterliknar lastspektnimet från ett vanligt fotsteg särskilt väl. 
Belastningen från den förra är ungefärligen konstant överdel aktuella frekvensbandet medan 
lasten från ett normalt fotsteg alltså sjunker kraftigt med ökande frekvens. Detta har dock inte 
någon större betydelse för jämförelsen av stegljudsnivåer vid låga frekvenser för olika bjälklag 
eftersom bjälklagskonstruktionema beter sig någorlunda linjärt vid dessa frekvenser. Däremot 
har det en stor betydelse när man bestämmer frekvensvägningskurvor med hänsyn till 
människans känslighet vid olika frekvenser. 

Ovanstående slutsatser är ingen nyhet för akustiker. Bodlund (1985) visar på korrelationen 
mellan olika frekvensvägningskurvor (referenskurvor) och subjektiv upplevelse av stegljud från 
en lägenhet till en annan. Den referenskurva som ger bäst korrelation skiljer sig avsevärt från 
den i SS-ISO 717/2 (1983) (benämns nedan enbart ISO 717/2), se figur 3.2. De stora 
skillnaderna är att Bodlunds kurva startar vid 50 Hz och slutar vid ICXX) Hz och har en konstant 
lutning på 1 dB per 1/3 oktav vilket ger högre relativ vikt till ljudet vid låga frekvenser än vad 
ISO-kurvan gör. Bodlunds undersökning baseras på ett stort antal enkäter och intervjuer med 
boende i flerbostadshus med lägenhetsskiljande bjälklag av olika slag (tunga såväl som lätta 
bjälklag). De boende fick betygsätta stegljudsisoleringen efter en sjugradig skala där betyg 7 
motsvarade "helt tillfredsställande" och betyg I "helt otillfredsställande". Medelbetyget för 
respektive bostadsområde korrelerades sedan mot medelvärdet av de uppmätta vägda stegljuds-
nivåema (indexen) för respektive område. Ett flertal olika referenskurvor för beräkning av 
stegljudsindex provades. Genom att tillämpa linjär regression på samtliga dessa talpar för 
respektive referenskurva bestämdes sambandet mellan medelbetyg och medelstegljudsindex 
samt korrelationskoefficienten r. Med referenskurva enligt ISO 717/2, det vill säga mellan 
medelbetyget och L'^ vv, erhölls r = 75 %. Med ett nytt förslag till index 1̂ ., bestämt med 
referenskurvan i figur 3.2, ökade korrelationen till r = 87 %. Ij, bestäms på motsvarande sätt 
som L ' j ^ ^ , det vill säga genom att förflytta referenskurvan så att summan av negativa avvikelser 
mellan den mätta stegljudsnivåkurvan (mätt i 1/3 oktavband) och referenskurvan är < 32 dB och 
därefter avläsa index som referenskurvans värde vid 500 Hz. Däremot föreslår Bodlund att den 
maximala negativa avvikelsen inte begränsas till 8 dB (vilket görs vid tillämpningen av ISO 
717/2 i BBR94) eftersom detta inte ökar korrelationen nämnvärt. 

Bodlunds förslag till acceptanskriterium är att medelbetyget skall vara minst 4,4. Enligt studien 
betyder detta att minst 50 % av de boende ger stegljudsisoleringen 5 eller högre i betyg och att 
högst 20 % ger betyget I eller 2 (det vill säga anser att förhållandena är otillfredsställande). Med 
det etablerade sambandet mellan betyg och stegljudsindex innebär detta att 1̂  skall vara mindre 
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Figur 3.2 Referenskurva för sammanvägning av "stegljud" från hammarapparat enligt 
Bodlund (1985) respektive SS-ISO 717/2 (1983). 

än eller lika med 62 dB. Motsvarande samband för L'̂ ^ ger L'̂ ^ ^ 56 dB men kravet I^ < 62 
dB är tuffare för lätta bjälklagskonstruktioner eftersom större vikt läggs vid lågfrekvensområdet. 
Nämnas kan även att andelen missnöjda (betyg I eller 2) enligt undersökningen ökar med cirka 
4 procentenheter per dB i höjt stegljudsindex. 

Ett alternativt förfaringssätt för klassning av stegljudsisolering presenteras i ett appendix till en 
ny ISO 717/2 (ISO/DIS 717-2 (1994)) som för närvarande är under omröstning. I standarden 
bibehålls L'̂ ^ men detta kompletteras med en korrektionsterm (som kan innefatta frekvenser 
under 100 Hz) för att förbättra korrelationen mellan klassning och upplevelse. Det nya förslaget 
till svensk standard för ljudklassning av utrymmen i bostäder, SS 02 52 67 (1994) (även denna 
under remissbehandling), åberopar denna korrektionsterm för de högre klasserna 4 respektive 
5. För klass 3, motsvarande nuvarande normkrav, bibehålls L'̂ ^ För stegljud ställs kravet att 
summan av L'̂ ^ och korrektionstermen Cj 50-9500 (50-25(X) betyder att beräkningen görs för 
frekvensbandet 50-2500 Hz) skall vara högst 54 dB för klass 4 och högst 50 dB för klass 5. 

Det troliga är ju att standarderna vinner gehör och dessutom verkar resultaten bli ganska 
trovärdiga för de lätta bjälklagstyper som ingår i denna studie (senare i kapitlet). Författaren 
förespråkar dock användande av Bodlunds metod framför de nya standarderna eftersom dels 
sättet att beräkna korrektionstermen är komplicerat och dels L'̂ ^ ^ i sig är olämplig enligt tidigare 
resonemang. Dessutom är den nya metoden pedagogiskt misslyckad. 

Det ovanstående resonemanget bygger på att byggherren kan ställa vilka krav han vill med 
utgångspunkt i den kundgrupp han avser vända sig till med bostäderna. Senare i detta kapitel 
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ges rekommenderade kravintervall för såväl som för L'̂ ^ ,̂ + Cj 5o-05(x) baserat på 
erfarenheterna från denna studie. Naturiigtvis måste man även uppfylla de normerade kraven 
även om dessa borde formuleras om. Det är dock tveksamt att i generell mening skärpa de 
normerade kraven på ljudisolering eftersom en dålig ljudisolering nästan aldrig innebär någon 
risk för den boendes hälsa. 

Vad beträffar luftljuJisolering i bjälklag tycks nuvarande krav enligt normerna ge tillräckligt bra 
bjälklag enligt de boende. Det finns inga indikationer på att luftljudisoleringen upplevs som 
dålig för någon av de sex bjälklagstypema i studien. Frågan om detta är ett tecken på att 
normkraven är rätt formulerade skall dock lämnas obesvarad här. 

Styvhet, svikt och svängningar 

Ohlsson (1984) ger en mycket bra beskrivning av fenomenen svikt, svängningar och styvhet 
hos lätta bjälklagskonstruktioner. Referensen innehåller dimensioneringsmetoder för att förut
säga den subjektiva upplevelsen av bjälklagen, bland annat innefattande ett nedböjningskrite-
rium under 1 kN punktlast motsvarande det som anges i rådstext i BKR94 för träbjälklag. Det 
räcker dock inte att beakta den statiska styvheten. Därför anger referensen även två olika dimen
sioneringskriterier avseende bjälklagens dynamiska egenskaper. Det kriterium som främst 
behöver beaktas när det gäller lätta bostadsbjälklag med förhållandevis liten spännvidd (mindre 
än, säg, 5 m) avser att begränsa svängningen till följd av den impulslast som orsakas av till 
exempel ett fotsteg. En maximal svängningshastighet till följd av en enhetsimpuls mot bjälklaget 
beräknas utifrån en dynamisk modell av bjälklaget. Det största godtagbara värdet av denna para
meter avgörs sedan av hur länge svängningen pågår i bjälklaget (det vill säga av bjälklagets 
dämpning i kombination med dess svängningsfrekvens). För beskrivning av hur beräkningen 
sker (inklusive beräkningsexempel) och bakgrunden till metoden hänvisas till Ohlsson (1984). 

Metoden avser dock främst att tillse att svängningarna inte blir besvärande vid vistelse på själva 
bjälklaget. När det gäller lätta träbjälklag är detta fenomen mer kritiskt för normala villabjälklag 
medan de vanliga lägenhetsskiljande bjälklagen normalt uppfattas som stabilare på grund av sin 
större massa (och oftast större styvhet tvärs bjälkarna). För lägenhetsskljande bjälklag kan det 
istället vara det skrammel som eventuellt kan uppkomma i angränsande lägenheter som är 
avgörande. Sådant kan komma från takarmaturer i lägenheten under bjälklaget eller från vägg
skåp om inte bjälklagen isolerats tillräckligt väl från övriga byggnadsdelar. Reaktioner från de 
boende i vissa av objekten som ingått i studien tyder på att så kan vara fallet. Det bästa sättet att 
undvika sådant är att bygga varje bostadsenhet som en eller flera sjävständiga volymer med 
separerade bjälklag respektive innertak (samt de vanliga separerade vägghalvoma). Om knut
punkterna mellan sådana moduler utformas för att inte överföra moment bör detta kunna ge 
bästa tänkbara förhållanden ur sviktsynvinkel (även stegljud, vilket ju är i princip samma 
fenomen vid högre frekvenser). Under alla omständigheter måste bjälklagen för olika lägenheter 
separeras vid den lägenhetsskiljande väggen. Detta har dock alltid gjorts i den hittillsvarande 
produktionen. Vidare kan det vara olämpligt med bjälklag som är excentriskt upplagda på den 



30 

underliggande bärande väggen, se kapitel 5. Det finns indikationer från studien som tyder på att 
detta bidrar till vibrationer i den underliggande bärande väggen i de objekt där sådana lösningar 
valts av olika anledningar. 

Även om kriterierna enligt Ohlsson inte primärt avser fenomenen för flerbostadshus ovan verkar 
de fungera för att särskilja de bjälklagstyper som normalt uppfattas som bra från dem som rönt 
klagomål avseende svikt (bjälklag typ III och i viss mån typ II) om en något högre kravnivå 
väljs. Boverket (1991) anger i en sammanfattning av Ohlssons skrift en lämplig sådan högre 
kravnivå som "styvhetsklass 3". Denna innebär att tillåten nedböjning under 1 kN punktlast 
begränsas till 0,8 mm och att rekommenderad maximal impulshastighetsrespons halveras. 
Kriteriet för impulshastighetsrespons illustreras grafiskt i figur 3.6. 

Konstruktionslösningar 

Sex bjälklagskonstruktioner 

I de tio objekt som inkluderats i studien har hela sex olika typer av lägenhetsskiljande bjälklag 
använts, se figur 3.3. Dessa utgör i princip samtliga typer av lägenhetsskiljande bjälklag med trä 
som ingående delar som använts i Sverige. Samtliga de lätta bjälklagen (typ I-I V) har pendlat 
undertak upphängt i olika former av "akustikprofiler" eller "ljudbyglar". Bjälklag IV har 
dessutom separata bjälklags- respektive innertakskonstruktioner med ett mellanliggande 
installationsutrymme. På ovansidan har alla de lätta bjälklagen utom bjälklag III en golv
konstruktion som samverkar med bjälkarna genom skruv- eller spiklimmade spånskivor och 
limmade gipsskivor. Bjälklagen V och VI är båda uppbyggda av prefabricerade element med en 
betongplatta underst och ingjutna träbjälkar respektive tunnplåtsfackverk och träfläns. På dessa 
bjälklag läggs golvets spånskiva flytande på en mjuk gummi- eller skumgummilist, en så kallad 
stegljud si i st, för att bryta transmissionsvägen för stegljudet. Samtliga bjälklagskonstruktioner 
har mineralullsisolering mellan bjälkarna, främst för att förbättra ljudisoleringen. I de lätta 
bjälklagen tjänar dock isoleringen även som skydd mot brandpåverkan av träbjälkarna från 
sidan. Förutsatt att isoleringen hålls på plats under hela brandförioppet räcker det med två lager 
gips av standardkvalitet i innertaket för att uppnå brandklass R E I 60 för dessa konstruktioner. 
Vikten är för samtliga de lätta bjälklagen cirka 60-70 kg/m- (inklusive innertaket för bjälklag IV) 
medan bjälklagen V och VI väger cirka 200 kg/m-. En låg vikt är naturiigtvis en stor fördel för 
att minska lasterna mot väggarna under och mot grunden, vilket i och för sig inte är så viktigt 
för tvåvåningshusen men däremot för högre byggnader. Det skall dock nämnas att det är fullt 
möjligt att ha bjälklag av den tyngre typen även i fyravåningshus med bärande träregel stomme 
även om väggarna då naturiigtvis blir något dyrare. Nackdelen med den låga vikten för bjälk
lagen I-III är främst att det är svårare att uppnå en fullgod stegljudsisolering ju lägre vikten är. 
Dessutom blir de känsligare för påverkan från dynamiska laster. Konstruktionshöjdema är 
ganska lika för samtliga bjälklagstyper utom typ IV. Bjälklag V är tunnast med en total höjd av 
292 mm, bjälklag I, III och VI är 330-350 mm höga och bjälklag II , med 300 mm lättbalkar och 
"ljudbyglar", har en höjd av cirka 420 mm. Dubbelkonstruktionen i bjälklag IV har en total höjd 
av cirka 600 mm. 
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Figur 3.3 Sex olika typer av lägenhetsskiljande lätta respektive "halvtunga" bjälklag. 
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Utvärdering av stegljudsisolering 

Vissa hävdar att det räcker med att uppfylla dagens normkrav för stegljudsisolering för att 
resultatet skall upplevas som tillfredsställande. Som påpekats ovan är dock normkraven 
felformulerade för att fungera väl för lätta bjälklagskonstruktioner och ett norm uppfyllande ger i 
sig tyvärr ingen säker indikation på att bjälklaget är tillfredsställande. Däremot fungerar ett 
korrekt byggt lägenhetsskiljande bjälklag av de vanligast förekommande typerna (det vill säga 
bjälklag I och V) oftast tillräckligt väl. Bjälklag IV, med separat undertakskonstruktion, bör 
kunna bli något bättre men erfarenhetsunderlaget är hittills litet. Bjälklag II kan förväntas 
upplevas som något sämre än det snarlika bjälklag I . Detsamma gäller bjälklag VI jämfört med 
det snarlika bjälklag V eftersom bjälklag V numera utrustas med en stegljudslist som tycks 
fungera bättre. Bjälklag III slutligen är en olämplig konstruktion som fått mycket klagomål från 
de boende trots att detta har de lägsta registrerade L'̂ ^ ^ av alla undersökta bjälklagstyper. 
Anledningen till klagomålen är dock även att bjälklaget har sämre styvhets- och sviktegenskaper 
än övriga bjälklag. 

I bilaga B redovisas några resultat från stegljudsmätningar i fält med hammarapparat för varje 
bjälklagstyp. Tyvärr finns det förhållandevis få mätresultat för frekvensområdet 50-100 Hz 
eftersom detta inte omfattas av den normerade standarden. För bjälklagstyp I I och III finns det 
mycket få sådana och för typ VI har ingen kunnat spåras i denna studie. En sammanställning av 
några resultat som ansetts representativa redovisas i figur 3.4. Figur 3.4a redovisar ett uppmätt 
stegljudsspektrum för varje bjälklagstyp med plastmatta som golvbeläggning (alternativt utan 
golvbeläggning). Mätresultat under 100 Hz saknas för bjälklag V I . I figur 3.4b redovisas 
motsvarande för bjälklag med parkettgolv (oftast med underlägg av så kallad "airolen"). I denna 
figur saknas mätresultat under 100 Hz för samtliga bjälklagstyper utom I och I I . 

Som synes har nästan samtliga uppmätta spektrum i figur 3.4 sitt maximum i frekvensområdet 
50-100 Hz (där detta omfattats av mätningarna). De bästa mätresultaten i detta frekvensområde 
uppvisas av bjälklagstyperna I , IV och V. Även för dessa finns det dock något toppvärde på 
cirka 63 till 65 dB. Bjälklagen I I och III har däremot toppvärden på över 70 dB. Observera att 
den logaritmiska dB-skalan är lite farlig eftersom en skillnad på 10 dB, som kan se ganska liten 
ut, innebär en faktor 2 i ljudnivåskillnad. Som reservation till kurvorna för bjälklag II i figur 3.4 
skall nämnas att innertaket här är upphängt i akustikprofiler och inte i ljudbyglar. Rätt utfört bör 
dock detta inte innebära någon större skillnad. Bjälklag II uppvisar i de flesta mätningarna 
redovisade i Bilaga B högre stegljudsnivåer i frekvensområdet 160-500 Hz än övriga 
bjälklagstyper (förutom bjälklag VI). 

För samtliga uppmätta stegljudsspektrum som redovisas i bilaga B har vägda stegljudsnivåer 
beräknats enligt nuvarande ISO 717/2. Från de spektrum som inkluderar frekvensområdet 50-
100 Hz har dessutom beräknats dels korrektionstermen enligt det nya förslaget till standard och 
dels indexet I ^ med referenskurvan enligt Bodlund (1985). Resultaten av dessa beräkningar 
redovisas i figur 3.5 samt i bilaga B. 
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Figur 3.4 Stegljudsspektrum från fältmätningar med hammarapparat. Bjälklag med 
golvbeläggning av a) plastmatta eller utan golvbeläggning respektive b) parkett. 



34 

L'n,w+Ci,50-2500 

Figur 3.5 Vägda stegljudsnivåer för bjälklagen i bilaga B. L'j^ är beräknat enligt SS-ISO 
717/2 (1983), L'„ ^. + Cj 5(3.0500 enligt ISO/DIS 717/2 (1994) och 1̂  enligt Bodlund 
(1985). 

Som synes blir rangordningen mellan bjälklagstyperna nästan helt omvänd vid användande av I 
respektive L'̂ ^ + Cj 50.2500J^"^^ '̂̂  "^ed den som fås enligt nuvarande standard. Inom det 
urval som gjorts i studien blir rangordningen enligt indexet I ^ att betongbjälklaget kan förväntas 
vara marginellt bättre än bjälklag IV och de bästa exemplen av bjälklag I medan bjälklag I I , I I I 
och även bjälklag V är sämre. Skillnaderna är dock inte särdeles stora mellan de olika bjälklags-
typerna. Om man även inkluderar ett kriterium för hur stor avvikelsen jämfört med referens
kurvan får vara, till exempel 8 dB-regeln som används för närvarande, blir spridningen större. 
Bjälklag V får då en bättre klassning relativt de andra bjälklagen medan bjälklag III och i viss 
mån bjälklag II får en sämre klassning på grund av höga nivåer vid 50 Hz. Detta motsvarar 
ungefär klassningen enligt "indexet" L'̂ ^ + Cj 50.25a)' bjälklag I , IV och V får bäst värden 
(ungefär motsvarande betongbjälklaget) medan bjälklag II och II I får klart sämre värden. Endast 
ett av bjälklagen (1-4) uppfyller kraven för klass 4 enligt den föreslagna SS 02 52 67 (1994), det 
vill säga L'j^^, + Cj 50.2500 - ^ n^edan tre av dem (I-1,1-4 och IV-1 samt dessutom 
betongbjälklaget) uppfyller kriteriet enligt Bodlund, < 62 dB. 

För byggherrar som avser beställa flerbostadshus med lätta eller "halvtunga" bjälklag ges 
följande rekommenderade intervall för krav på högsta stegljudsindex baserat på ovanstående 
samt övriga erfarenheter från studien. Om man med sin produktion vänder sig till olika typer av 
hushåll i en och samma byggnad och deras förväntningar på ljudisolering kan förväntas ungefär 
motsvara ett genomsnitt av befolkningen bör man kräva att bjälklagen skall ha ett Ij. lägre än 
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intervallet 61-63 dB. För L'^ + Cj 5Q.25CX) niotsvarar detta ungefär intervallet 54-56 dB. 
Bjälklagstypema I , IV och eventuellt V klarar dessa krav om de byggs omsorgsfullt. Om 
produktionen istället vänder sig till mer homogena kundgrupper som kan förväntas acceptera 
något högre stegljudsnivåer eller där man inte förväntar sig barnfamiljer kan säkert värden på 1̂^ 
upp emot 65 dB, respektive L'j^ ,̂ + Cj 5Q.0500 "PP emot 58 dB accepteras. Om man å andra 
sidan vänder sig till mer kräsna kundgrupper, till exempel sådana som tidigare bott i villa och 
som förväntar sig en högre kvalitet, bör kanske kraven vara i underkant av eller till och med 
något under ovanstående intervall. För den typen av produktion behöver sannolikt bättre 
lägenhetsskiljande lätta bjälklag än de som används idag utvecklas. 

Det skall också påpekas att det för samtliga sex bjälklagstyper finns exempel på hus där de 
fungerar avgjort dåligt. Oftast beror detta på att man misslyckats med montaget av konstruk
tionen men det finns även mer svårförklarliga misslyckanden. De vanligaste felen som begåtts 
när det gäller montage av samtliga bjälklagstypema är att det fjädrande skiktet på bjälklagets 
undersida (typ I-IV) eller översida (typ V och VI) råkat "kortslutas". För bjälklagen med 
innertaket upphängt i akustikprofiler finns det risk för kortslutning om innertaksskivoma 
pressas upp mot bjälkarna vid montage och/eller om skruvar med för stor längd används för att 
fästa dem i tunnplåtsprofilen. Vidare finns det en risk att plaströren för elinstallationer, vilka 
dras mellan eller över akustikprofilema, förstör fjäderverkan om de monteras på fel sätt. Risken 
för kortslutning minskar om innertaket istället hängs upp i så kallade ljudbyglar som ger större 
mellanrum mellan innertak och bjälkar. Å andra sidan ökar då konstruktionshöjden. För 
bjälklagen V och VI finns risk för kortslutning av det fiytande övergolvet vid montage av 
mellanväggar som ställs på spånskivan om skruv eller spik med för stor längd användes. Vidare 
finns en viss risk för kortslutning under mellanväggar vid kraftigare nedböjning hos takstolarna 
om mellanväggarna monterats stumt mot dem. Detsamma kan gälla för bjälklagen I , I I I och IV 
vid kraftig bjälklagsnedböjning eller deformationer i stommen om mellanväggarna monterats 
efter innertaket. 

Utvärdering av styvhets- och sviktegenskaper 

Resultaten av styvhets- och sviktberäkningama i Bilaga B redovisas grafiskt i figur 3.6. Här 
finns det ganska klara skillnader mellan tre grupper av bjälklag. De "halvtunga" bjälklagen V 
och VI är klart bäst både avseende statisk styvhet och svikt. Det finns ingen anledning att 
ifrågasätta funktionen hos dessa bjälklag under inverkan av den last från människor i rörelse 
som normalt kan förekomma i en bostad. 

Den näst bästa gruppen av bjälklag är typerna I , II och IV. Bäst av dessa bjälklag kan bjälklag I 
förväntas bete sig på grund av sin större massa och större böjstyvhet tvärs huvudbärriktningen. 
Om "styvhetsklass 3" enligt Boverket (1991) antas som ett lämpligt kriterium för lägenhets-
skiljande bjälklag skulle bjälklag I kunna rekommenderas för spännvidder upp till cirka 5,5 m, 
bjälklag II upp till styvt 4,5 m och bjälklag IV upp till knappt 4,5 m. Risken för att dessa 
bjälklag skall upplevas som oacceptabla inom det rum eller den lägenhet där belastningen 
förekommer är mycket liten vid ovanstående spännvidder, vilka kan betraktas som normala i 
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Figur 3.6 a) Beräknad nedböjning under I kN punktlast för bjälklag med olika spännvidd i 
huvudbärriktningen. b) Beräknad maximal impulshastighetsrespons. Antagna 
planmått för bjälklaget är i samtliga fall, utom de som benämns Ib-Vlb, bredden 8 m 
och spännvidden L. Se vidare bilaga B 



37 

hittillsvarande produktionen av tvåvåningshus. Bjälklag IV är ju dessutom speciellt 
dimensionerat för volymmodulproduktion med 3,6 m spännvidd och har bjälklaget separerat 
från undertaket vilket gör att spridningen av vibrationer till angränsande lägenheter skall kunna 
minimeras. Om limningen av golvkonstruktionen till bjälkarna utförs väl (vilket antagits vid 
beräkningarna) bör det därför inte krävas några speciella tvärförstyvande åtgärder, såsom till 
exempel kortlingsrader, för dessa tre bjälklagstyper med ovanstående maximala spännvidder. 

Bjälklag I I I , däremot, är betydligt sämre än de övriga. Anledningen till detta är dels att 
golvkonstruktionen separerats från bjälkarna på ett sådant sätt att den inte bidrar till bjälklagets 
böjstyvhet i huvudbärriktningen. Dessutom är de styvare skikten inom golvkonstruktionen 
separerade sinsemellan vilket även gör att böjsty vheten i tväried blir låg. Visserligen klarar 
bjälklaget med spännvidd upptill styvt 4 m kriterierna för "styvhetsklass 2 (normal)" enligt 
Boverket (1991) men för flerbostadshus kan denna typ av konstruktion inte rekommenderas. 
Som tidigare nämnts kan troligen en stor del av de klagomål som riktats mot bjälklag III anses 
gälla svikt. Förutom det faktum att bjälklaget har klart sämst styvhetsegenskaper av de studerade 
bjälklagstypema har man haft excentriska upplag på underliggande bärande väggen i den 
produktion där detta bjälklag använts, se kapitel 5. Detta bidrar till spridningen av vibrationer. 

Utvecklingsmöjligheter 

Vid Lunds Tekniska Högskola pågår arbete med att förbättra ljudisoleringen hos lätta lägenhets-
skiljande bjälklag. Jonasson och Lundh (1993) redovisar resultat av laboratorieprovningar av 
bjälklag som är uppbyggda i princip som bjälklag typ I men där spånskivan och i vissa fall 
akustikprofilen ersatts av trapetsprofilerad tunnplåt, se figur 3.7. Om man beräknar index enligt 
Bodlund (1985) respektive ISO/DIS 717/2 (1994) för dessa bjälklag fås för bjälklaget med 
akustikprofiler 1̂  = 58 dB respektive Lj^ ,̂ + Cj 50.0500 = säga mycket bra 
resultat jämfört med ovan redovisade värden. För det bjälklag där akustikprofilen ersatts med 
TRP-plåt blir indexen I ^ = 61 dB respektive Lj^ + Cj 50.2500 = 54dB. Man skall dock komma 
ihåg att stegljudsisoleringen i en färdig byggnad alltid försämras något jämfört med laboratorie
resultaten på grund av bland annat flanktransmission. Bjälklaget med plåt på undersidan såväl 
som på ovansidan kan därför förväntas bli ungefär som eller något sämre än bjälklag typ I . 
Bjälklaget med akustikprofil på undersidan kan däremot förväntas bli bättre än någon av de idag 
använda bjälklagstypema. 

Produktionsmässigt kan dessa bjälklag vara att föredra eftersom de, till skillnad från bjälklag 
med spånskiva som undergolv, eventuellt kan klaras utan särskilt väderskydd under byggtiden, 
jämför kapitel 5. Vitsen med TRP-plåt istället för akustikprofil på undersidan är att den förra kan 
fabriksmonteras vid prefabricering av bjälklagselement utan att man riskerar transportskador. 
Dock är det tveksamt med en sådan lösning på grund av elinstallationerna i innertaket vilka 
vanligen utföres på plats. En annan fördel med att använda TRP-plåt istället för spånskivan är att 
man på detta sätt kan öka böjstyvheten i tvärriktningen med hjälp av större profildjup i 
tunnplåten. Bjälkarnas centrumavstånd skulle då troligen kunna ökas vilket är positivt från 
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2x13 golvgips 
45TRP-plåt,t = 0,5 mm 
300 Masonite balks 600 
3(X)mineralull 
30TRP-plåt,t=0,5 mm 
(alt. 25 Gyproc akustikprofil s 400) 
2x13 gips 

f 
Figur 3.7 Bjälklag laboratorieprovat av Jonasson och Lundh (1993). 

ljudisolerings- och kostnadssynpunkt. En styvare tunnplåt försämrar dock samtidigt 
ljudisoleringen. Man måste även beakta att tunnplåten minskar bjälklagens böjstyvhet i 
huvudbärriktningen jämfört med ett bjälklag med skruv- eller spiklimmad spånskiva. 

Även vid Tekniska Högskola i Luleå pågår arbete med att förbättra ljudisoleringen i bjälklag. 
Man har valt att arbeta vidare med bjälklag typ III som ursprungligen utvecklades där. 
Johansson (1994) redovisar resultat från laboratorieprovningar av olika modifierade utföranden. 
I det utförande som uppvisar bäst ljudisolering har träbjälkarna ersatts med limträbalkar och 
golvets två spånskiveskikt har ersatts av tjockare spånskivor (30+19 mm). I övrigt är utförandet 
oförändrat jämfört med bjälklag III (se bilaga B). Utifrån de redovisade stegljudsnivåema har 
beräknats till 59 dB och ^ + Q,5()-25(X) ^ ' ^et vill säga endast något sämre än de 
bästa av ovanstående resultat. Stegljudsnivåema under 100 Hz var dock cirka 5 dB högre i 
Luleå-mätningarna. 

I USA används uteslutande en bjälklagskonstruktion liknande bjälklag typ I för flerbostadshus. 
Idén med fjädrande tunnplåtsprofiler för att "pendla" innertaket kommer i själva verket därifrån. 
Skillnaderna mellan det vanligaste amerikanska bjälklaget och bjälklag I är att man i USA 
uteslutande använder plywood eller liknande som undergolv och att man istället för gipsskivor 
på ovansidan gjuter på 20-40 mm gipsbetong eller lättbetong (pumpas ut likt flytspackel). De 
amerikanska lägenhetsskiljande bjälklagen kan vara att föredra av två anledningar. Dels kan 
plywood istället för spånskiva i undergolvet åstadkomma samma produktionsmässiga 
förbättring som tunnplåten eftersom plywooden är avsevärt mindre väderkänslig än spånskivan. 
Dels kan det vara en fördel att pumpa ut ett ytskikt av gipsbetong eller lättbetong. Det senare bör 
på ett säkrare sätt säkerställa ljudisolering och styvhet än om man använder golvgipsskivor 
eftersom risken för misstag i montaget minskar. Dessutom tätar ett utpumpat övergolv bättre 
mot ljudläckor. Det borde även vara en fördel att minska montagemomenten. Pågjutningen kan 
även utföras som en "flytande" golvkonstruktion genom att använda ett mellanskikt av gummi
matta eller mineralfiberboard mot plywooden/spånskivan. Detta görs ibland i USA i de fall där 
man inte har mjuka golvbeläggningar och har även använts i Tyskland där ljudisoleringskraven 
är mer strikta än i Sverige. De tyska bjälklagen har cirka 50 mm betong gjuten flytande på en 
mineralfiberboard och en underliggande spånskiva. 
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4. Installationer 

I detta kapitel kommenteras erfarenheterna av installationsarbetet i de studerade objekten ifrån 
rent byggproduktionsmässig utgångspunkt. Installationssystemen i sig har inte utvärderats inom 
denna studie. 

Installationer i bjälklag 

Den del av installationsarbetet som främst rönt kommentarer från de byggare som intervjuats i 
studien är de horisontella dragningarna av avloppsrör och ventilationskanaler. I den "normala" 
produktionen av svenska fierbostadshus är ju bjälklagen oftast antingen platsgjutna eller 
uppbyggda av plattbärlag med en relativt tjock platsgjuten pågjutning. I sådana bjälklag gjuts 
såväl avloppsrör som eventuella ventilationskanaler in helt i bjälklaget vilket gör att man vid 
projekteringen av lägenheter kunnat förutsätta att sådana installationer förhållandevis lätt kunnat 
dras från var som helst i lägenheten till de vertikala schakten. I de lägenhetsskiljande lätta och 
"halvtunga" bjälklagen är detta avsevärt mer komplicerat när installationer skall dras tvärs 
bjälkarnas riktning, undantaget bjälklag typ VI (se bilaga B). Problemen är dels av monterings
teknisk art men även bjälklagets brandmotstånd och ljudisolering påverkas av installationer i 
dess plan. 

I de studerade objekten finns ett flertal lösningar på installationsdragning i bjälklagens plan 
representerade. De bästa exemplen är de där man vid projekteringen tillsett att installationerna 
uteslutande kan förläggas i bjälkarnas riktning. Om byggnaden inte förses med ett värme- och 
ventilationssystem av FTX-typ (fläktstyrd från- och tilluft med värmeväxlare) är det oftast 
möjligt att åstadkomma detta vid projekteringen. I de fall där ett FTX-system använts har man 
ofta tvingats föriägga ventilationskanalerna under innertaket, vilket är dyrt och utseendemässigt 
ofördelaktigt. 

Platshyggda lätta bjälklag (typ I-IV) 

I objekt 2,3 och 6 (se bilaga A) byggdes bjälklagen på detta sätt, i samtliga fall med lättbalkar 
som bjälkar. Objekt 2, som ursprungligen var projekterat för betongstomme med pågjutna 
plattbärlag, projekterades inte om avseende installationerna när man bytte till träregelstomme. 
Här hade man därför omfattande installationsdragningar för avlopp tvärs bjälkarnas riktning. 
Eftersom man dessutom monterade rören efter bjälkama fick man stora problem. Avloppsrören 
fick kapas i 600 mm långa bitar och skarvas mellan varje bjälke, vilket naturligtvis är mycket 
irrationellt. Objekt 3 projekterades för att minimera installationerna i bjälklagen. Här behövdes 
bara någon enstaka genomföring för avloppsrör genom bjälkarna vilket gjordes underifrån efter 
att bjälkama och golvspånskivan monterats. Denne byggare har tidigare använt samma 
bjälklagstyp i objekt med ventilationssystem av FTX-typ. I de fallen levererades ventilations-
kanalema i förväg av installatören och monterades av entreprenören samtidigt som bjälkama. I 
objekt 6 användes ett ventilationssystem av FTX-typ. Här var installatörema med när stommen 
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monterades och alla genomföringar gjordes vid montaget av bjälkarna. I detta objekt färdig
ställdes installationerna från ovansidan av bjälklaget eftersom spånskivan monterades först i 
efterhand. Speciellt noterades här att det är mycket viktigt att alla installationer, inklusive 
ventilationskanaler och luftdon fästs mot bjälkarna och är helt frikopplade från gipsinnertaket för 
att inte försämra ljudisoleringen, se vidare nedan. Eftersom ventilationskanalerna vid ett sådant 
här montage eventuellt kan komma att fyllas av heta brandgaser vid brand i den underliggande 
lägenheten måste ventilationskanalerna isoleras, åtminstone vid genomföringar genom 
bjälkarna. Anvisningar för sådan isolering finns i BBR94 i kapitlet om brandskydd. Alternativt 
skulle det kunna räcka med ett självstängande spjäll vid luftdonet eftersom den aktuella typen av 
ventilationsdragning främst är aktuell för ti I luftskanal erna. 

Elinstallationer görs i dessa bjälklagstyper under bjälkarna i det utrymme som skapas av 
akustikprofilema eller Ijudbyglania (bjälklag II). Gyprocs akustikregel med 25 mm höjd ger 
utrymme för installationsrör med upp till 20 mm diameter, se figur 4.1. Det är dock mycket 
viktigt att rören fästs ordentligt upp mot bjälkarna och aldrig kläms mellan bjälkarna och 
innertakets gipsskivor då detta förstör ljudisoleringen i bjälklaget. Installationsrören skall inte 
heller dras diagonalt mot bjälkarna och akustikprofilema eftersom risken för klämning då ökar. 
Det finns ett flertal exempel på bjälklag av typ I och liknande där dålig ljudisolering tyder på att 
man misslyckats med montaget av elinstallationer och/eller akustikprofiler. Med utförande enligt 
tillverkarens anvisningar är dock risken fördetta liten. Ett bjälklagsutförande med så kallade 
ljudbyglar istället för akustikprofiler (bjälklag typ II) eliminerar risken för "kortslutning" av det 
fjädrande innertaket och ger bättre utrymme för elinstallationer under bjälkarna. Å andra sidan 
ökar dock konstmktionshöjden med denna lösning. 

Figur 4.1 Elinstallationer vid "pendlat" undertak med Gyproc akustikprofil, objekt 2. Foto: 
JM Byggnads och Fastighets AB, Lund. 
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Prefabricerade lätta bjälklag (I-IV) 

Denna metod användes i objekt 1,5 och 10. För objekt 1 prefabricerades bjälklagselementen 
helt i fabrik inklusive alla installationer (tomrör för elinstallationer). Med god projektering och 
samverkan mellan elementleverantör och byggentreprenör (i detta fall samma företag) kan detta 
vara ett rationellt sätt att lösa installationsarbetet. Dock förutsätter denna metod troligen att 
prefabriceringen sker förhållandevis hantverksmässigt. Objekt 10 byggdes med prefabricerade 
volymelement där alla installationer förlades till ett 190 mm högt installationsutrymme mellan 
bjälklaget och innertaket. Installationerna färdigställdes i fabriken inklusive framdragning till de 
vertikala schakten som helt förlades i trapphusen. Även detta är en mycket rationell byggmetod 
men förutsätter återigen god samverkan mellan leverantör och entreprenör. Dessutom ger denna 
lösning en betydligt högre konstruktionshöjd än övriga bjälklag. Till objekt 5 levererades 
bjälklagen i element med bjälkar, isolering och golvspånskiva. Bjälkarna var här homogena 
vilket begränsade möjligheten till genomföringar i tvärled. Av denna anledning tvingades man 
att förlägga även avloppsinstallationema under bjälklaget med ett dyrt inbyggnadsarbete som 
följd för att bibehålla ljudisolering och brandmotstånd. Elementleverantörens förklaring är att 
man kom in i projektet i ett sent skede och inte förmådde ändra på installationerna så att dessa 
kunde förläggas i bjälkarnas längdriktning. Elinstallationema var helt förberedda med tomrör i 
objekt 1 och 10 medan de monterades på samma sätt som i de platsbyggda bjälklagen ovan i 
objekt 5. 

Prefabricerade bjälklag med betongplatta (typ V och VI) 

De två typema av bjälklag med bjälkar ingjutna i en underliggande betongplatta (typ V och VI) 
skiljer sig från installationssynpunkt avsevärt från de lätta bjälklagen. Oftast görs alla 
installationer från ovansidan med betongplattan som färdig arbetsplattform. Håltagning genom 
betongplattan görs vanligen i fabriken eftersom detta av naturliga skäl är svårare att utföra på 
plats än i de lätta bjälklagen. 

Objekt 4,7 och 8 byggdes med bjälklag av typ V. Eftersom denna bjälklagstyp har homogena 
bjälkar är möjligheterna till dragning av grövre installationer tvärs bjälkarnas riktning 
begränsade. Smärre genomföringar kan dock göras vilket i kombination med god projektering 
(objekt 7 och 8 är hustillverkarens egna hustyper) medfört att nästan alla avloppsinstallationer 
kunnat göras inom bjälklagen i dessa tre objekt. Delar av avloppsinstallationema i objekt 8 
tvingades dock byggaren förlägga under betongplattan. Ventilationskanaler i ett objekt med 
FTX-system, exempelvis objekt 4, måste dock helt dras under betongplattan och kläs in med två 
till tre lager gips för ljudisoleringens skull. Byggentreprenören upplevde detta som ett mycket 
dyrt förfaringssätt (arbetsåtgången för inklädnaden av ventilationskanalerna var ungefär lika stor 
som för allt övrigt gipsmontage) och efterlyste system och planlösningar som minimerar den 
horisontella installationsdragningen. Objekt 9 och i viss mån objekt 3 byggdes med bjälklag av 
typ VI. Eftersom denna bjälklagstyp har bjälkar med fackverksliv kan alla installationer i stort 
sett helt fritt dras från ovansidan. I båda dessa objekt upplevde entreprenören denna bjälklagstyp 
som mycket positiv från installationssynpunkt. 
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Installationer i schakt eller väggar 

I en byggnad med träregel stomme finns förutsättningar att föriägga vertikala installationer inne i 
väggkonstruktionerna utan att i nämnvärd grad minska åtkomsten av dem för underhåll eller 
utbyte. Denna möjlighet har dock inte utnyttjats i någon nämnvärd utsträckning i de studerade 
objekten. Installationerna har istället förlagts till schakt precis som i ett hus med betongstomme. 
Av denna anledning kommenteras inte detta närmre här. Dock skall påtalas att om man väljer att 
föriägga installationerna inne i väggarna är det mycket viktigt att beakta att ljudisoleringen 
genom väggen troligen försämras. Därför är det troligen inte lämpligt att fölägga installationer 
till lägenhetsskiljande väggarom inte ett speciellt installationsutrymme anordnas mellan 
vägghalvoma. Vidare kan man behöva installera isolering runt installationerna om de dras i 
innerväggar för att minimera störningen in i lägenheten. 

Installationer i amerikanska flerbostadshus 

I amerikanska flerbostadshus dras vanligen i stort sett samtliga installationer inne i träregel-
väggarna. En viktig skillnad mellan det typiska amerikanska flerbostadshuset och det svenska är 
att det amerikanska i allmänhet helt saknar golvbrunnar i lägenheterna. Våtrumsenhetema är 
typiskt utnistade med vägghängda handfat samt vägganslutna WC-stolar och duschkabin eller 
badkar med bräddavlopp. Även avloppet från eventuella tvättmaskiner är vanligen vägganslutet. 
Detta medför att man helt kan undvika installationsdragning inne i bjälklagen (med undantag av 
el- och eventuella sprinklerinstallationer). 

Installationerna kan med denna byggmetod enkelt utföras efter att stommen är helt rest (men inte 
inklädd) utan att nämnvärda förberedelser görs under stomarbetet. I princip löser installatören 
sin uppgift på plats utan omfattande förprojektering eftersom håltagningar i vertikalled (och 
horisontellt inne i väggarna) är mycket enkla att göra. I möjligaste mån förläggs installationerna 
för badrum och kök till samma mellanvägg men det är inte ovanligt att man har upp till tre något 
tjockare innerväggar för installationer i en normallägenhet. 

Ett vanligt uppvärmningssystem i amerikanska lägenheter är ett individuellt luftvärmesystem 
med luften cirkulerande inom lägenheten. Detta kombineras med mekanisk frånluft från 
våtenhetema. Varmluftskanalema från värmeaggregatet ut till de olika rummen läggs i detta fall 
oftast under innertaket eftersom man inte vill ha genomföringar genom detta. Elinstallationer 
görs i de flesta fall utan tomrör. Istället har man grövre elkablar som dras direkt genom 
regel väggarna respektive i utrymmet mellan innertakets gips och bjälkarna. Även vatten
ledningarna installeras i allmänhet inne i regel väggarna med inspektionsluckor för åtkomst av 
kopplingspunkter. 
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5. Stomutformning och produktion 

Plattformsbyggande och vertikala deformationer 

Det produktionsmässigt enklaste och effektivaste systemet för träregel stommar är det så kallade 
plattformsbyggandet med våningshöga väggreglar. Detta används uteslutande vid produktion av 
flerbostadshus i USA och Kanada och har också använts i samtliga de studerade objekten i detta 
projekt. Plattformsbyggandet lämpar sig mycket väl för platsbyggd produktion såväl som vid 
användande av förtillverkade väggelement. Ett alternativ till denna teknik är det som i USA 
kallas "baloon framing". Det senare innebär att man använder väggreglar som är två eller fler 
våningar höga i kombination med inhängda bjälklag. Plattformsbyggande respektive "baloon 
framing" illustreras i figur 5.1. 

"Platform framing" "Baloon framing" 

Figur 5.1 Plattformsbyggande respektive "baloon framing" med amerikanskt utförande. 

Fördelen med plattformsbyggande är uppenbar eftersom man kan resa första våningens väggar 
och lägga bjälklaget på hammarbandet. Därmed har man genast skapat en arbetsplattform en 
våning upp. Det vanligaste är att man sedan ställer andra våningens väggar direkt på bjälklaget 
och sedan fortsätter på samma sätt våning för våning, se vidare under avsnittet produktion 
nedan. Den huvudsakliga nackdelen med plattformsbyggande på detta sätt är att ett antal 
virkesdelar blir belastade tvärs sin fiberriktning vid varje våningsskifte. Trä är ju känsligt för 
påverkan i denna riktning och tryckkraftema mot syll, bjälkar och hammarband ("stämpel
trycket") kan medföra besvärande vertikala deformationer i stommen. Dessutom medför 
eventuell uttorkning av fuktigt virke en krympning tvärs fiberriktningen som kan ställa till 
problem främst om sågade bjälkar används i bjälklagen. Dessa problem undviks helt med 
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Objekt 6 
(övre vägg icke bärande) 

Objekt 3 

_MA/UUUU-IA A 

M / \ / \ / W \ / \ / \ / \ ) \ A / \ / \ 

^ Vertikal kortling 

Objekt 10 
(bärande stålpelare) Objekt 1 

I 1 1 I 

Figur 5.2 Exempel på utförande av våningsskiften för minimering av vertikala deformationer. 

"baloon framing" eftersom träets deformationer i fiberriktningen kan försummas. För 
tvåvåningshus är dessa defomiationer normalt inte något problem. I projektets studerade objekt 
finns dock flera exempel på hur dessa vertikala defomiationer kan minimeras även vid 
plattformsbyggande, se figur 5.2. 

Figur 5.2a visar ett exempel där övre våningens vägg förskjutits utåt 50 mm, vilket skapat 
utrymme för att ställa bjälkama direkt på nedre våningens hammarband. Denna lösning valdes 
främst för att förbättra tätheten genom att underlätta monteringen av diffusionsspärr förbi 
våningsskiftet och för att undvika dropplisten. Dock medför det naturligtvis även att man i 
princip undviker risken för deformationer. En nackdel med denna lösning är att nedre väggen 
belastas excentriskt vilket medför en viss risk för att väggen i undervåningen sviktar vid 
belastning mot bjälklaget, se även kapitel 4. Dessutom är det olyckligt att väggen belastas 
excentriskt med hänsyn till bärförmågan vid brand, särskilt om dimensioneringen av väggen 
förutsätter en viss inbränning vid dimensionerande brandbelastning. Eventuellt är det heller inte 
önskvärt att fasaden förskjuts 50 mm utåt vid varje våningsskifte. 

I figur 5.2b visas en lösning från ett platsbyggt område där man valt att montera en vertikal 
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kortling vid bjälkarna som överför vertikallasten. Detta är en mycket effektiv lösning men 
möjligen något arbetskrävande. Figur 5.2c visar ett våningsskiftet i ett objekt som byggts med 
helt prefabricerade, det vill säga slutna, vägg- och bjälklagselement. Här valde man att lägga 
upp bjälklagen på ursparingar i väggreglarna för att undvika vertikala deformationer. Samma 
reservationer angående excentrisk belastning av undre väggen som för lösningen i figur 5.2a 
gäller här. Figur 5.2d visar våningsskiftenas utformning i det volymmodulsbyggda fyra
våningshuset. De våningshöga vertikalbärande RHS-pelama är här inbyggda i regelväggen och 
är upptill försedda med en "styrkon". Nästa volymmoduls RHS-pelare monterades över denna 
varefter modulerna spändes ihop med ett genomgående dragstag. Med denna lösning undviks 
naturligtvis vertikala deformationer. 

Ett skäl som ibland framförs för användande av "baloon framing" är att man med den tekniken 
kan montera väggar och tak först för att sedan väderskyddat kunna bygga bjälklagen och resten 
av de invändiga konstruktionerna. Detta är naturligtvis lovvärt men den invändiga produktionen 
och materialhanteringen blir besvärlig eftersom man inte har tillgång till kranar eller andra 
lyftanordningar. 

Brandskydd 

Som nämndes i kapitel 2 leder utformningen av väggar med hänsyn till brandmotstånd enligt 
nuvarande svenska dimensioneringshandledningar till föhållandevis dyra konstruktioner, se 
även kapitel 6 om kostnadsjämförelser. Det finns därför anledning att försöka "optimera" hela 
byggnadsstommen på ett sådant sätt att brandskyddsåtgärdema minimeras med en bibehållen 
verifierbar skyddsnivå. I tvåvåningshusen har det i allmänhet inte lönat sig att ifrågasätta de 
typgodkända konstruktionslösningarna eftersom serierna varit mycket små och den extra 
projekteringsinsatsen i allmänhet skulle ha kompenserat de eventuella besparingarna. 

Ett exempel på en förhållandevis dyr väggkonstniktion är de bärande hjärtväggama som nästan 
alltid behövs på grund av bjälklagens begränsade spännvidd. Eftersom dessa kan utsättas för 
dubbelsidig brandbelastning kräver de kraftigt brandskydd för att behålla sin bärande förmåga i 
60 minuter (omedelbar övertändning på båda sidor om väggen kan i och för sig ifrågasättas som 
dimensionerande brandförlopp). I tvåvåningshusen görs bjälklagen i princip alltid kontinuerliga 
över de bärande hjärtväggama, främst för att minska nedböjningarna men även av produktions
tekniska skäl, se figur 5.3a. Vid den nyligen genomförda tävlingen om fyra våningar höga 
flerbostadshus i Växjö (se Södra Timber (1994)) framfördes en idé om alternativ stomutform
ning. Idén gick ut på att den bärande hjärtväggen endast bär bjälklaget i brukstadium (för att 
minska nedböjningar och svikt) samt i det "normala" brottlastfallet medan man i olyckslastfallet 
vid brand skulle låta bjälklagen spänna från fasadvägg till fasadvägg, se figur 5.3b. Detta 
innebär att hjärtväggen inte behöver brandskyddas alls utan kan tillåtas brinna bort med 
bibehållen stomintegritet. Eftersom lasterna är mindre i olyckslastfallet för brand och eftersom 
bärförmågan i brottstadium sällan är dimensionerande för bjälklagen kan denna lösning 
eventuellt åstadkommas utan att behöva öka bjälkarnas dimensioner nämnvärt. Ytterligare ett 
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altemativ till lösning är att förankra bjälklaget i väggen ovanför och antingen föra krafterna ända 
upp till taket och ned i ytterväggama igen elieratt dimensionera väggen för att på egen hand bära 
genom skivverkan, se figur 5.3c. Även denna utformning medför att den "bärande" hjärtväggen 
inte behöver skyddas mot brand. Dessutom försäkrar man sig samtidigt mot fortskridande till 
följd av olyckor som medför att en vägg kollapsar. Med den senare lösningen kan bjälklagen 
också göras fritt upplagda. De bör dock bäras av underiiggande vägg vid brukstadiebelastning 
för att inte riskera en försämrad upplagsstyvhet. 

Figur 5.3 a) Utförande med bärande hjärtvägg i tvåvåningshus, b) Altemativt utförande med 
"fribärande" bjälklag i brand lastfallet för högre hus. c) Altemativt utförande med 
hjärtvägg som bär underiiggande bjälklag i brandlastfallet (till exempel genom skiv
verkan). Väggama som markeras med streckad linje behöver inte brandskyddas. 

Ljud 

Vad som är viktigt för stommens utformning är att beakta risken för ljudöverföring genom 
otätheter mellan konstruktionsdelama respektive risken för att stegljud överförs från ett bjälklag 
till närliggande lägenheter genom väggkonstmktionema, så kallad flanktransmission. Läckage 
genom otätheter undviks främst genom tätning i vägghöm och mellan väggskivor och innertak
sskivor. Otätheter kan dock dock även uppkomma genom deformationer i stommen. Exempel 
på detta som framkommit under studien är att underramen på takstolen "rest sig" till följd av 
uttorkning på virkesdelens "varma" sida. Därmed uppkom en springa mellan innertaket och den 
lägenhetsskiljande väggen på övervåningen. Detta verkar dock inte vara något allmänt före
kommande problem. 

Flanktransmission av stegljud är däremot något som man i viss mån alltid får räkna med. Detta 
är den främsta förklaringen till att man regelmässigt registrerar en sämre stegljudsisolering vid 
fältmätningar än vid laboratoriemätningar av samma bjälklagskonstruktion. Med hjälp av 
noggrant utförande vid sammanfogning av olika byggdelar och så hög grad av akustisk 
isolering mellan den som möjligt kan dock flanktransmissionen kontrolleras. Risken för att 
försämra främst stegljudsisoleringen i bjälklagen genom "kortslutning" av flytande golv 
(bjälklag typ V och VI) eller fjädrande undertak (bjälklag typ l-IV) har kommenterats tidigare. 
Vad som är viktigt med hänsyn till utformning av stommen är att beakta risken för kortslutning 
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vid deformationer i våningsskiften och takstolar samt vid sättningar. Ett sätt att minska denna 
risk är att montera det flytande golvet respektive det fjädrande innertaket efter att samtliga 
mellanväggar monterats och alltså bryta golvskivan respektive innertaksskivan även vid icke 
bärande väggar. Detta medför dock sannolikt ökade kostnader eftersom montaget kräver mer 
skivkapning och -passning. 

Produktion 

Bland de studerade objekten finns ett brett spektrum av produktionsmetoder representerade. I 
några av objekten producerades alla delar till stommen på byggarbetsplatsen medan man i de 
flesta fallen tillämpade prefabricering i fabrik av mer eller mindre färdiga konstruktionselement. 
Nedan beskrivs de olika typerna av produktion samt erfarenheterna från olika objekt. Dessutom 
beskrivs den typiska amerikanska produktionsmetoden för flervåningshus och i slutet av 
avsnittet presenteras några idéer för produktion av större och högre byggnader. Prefabricering i 
allmän mening avser nedan fabriksprefabricering. Objektnumren refererar till bilaga A och 
bjälklagstypema till bilaga B. 

Helt platsbyggt 

I USA är det fortfarande vanligast med helt platsbyggda träregelstommar. Till flerbostadshusen 
kommer virket vanligen färdigkapat i littrerade buntar som lyfts direkt till inbyggnadsplatsen. 
Väggelement i form av öppna "regelgrindar" sätts sedan samman liggande och reses med 
handkraft. Det förekommer dock i förhållandevis många fall att sådana element levereras från 
fabrik. Oftast reses hela våningsplanets regelväggar innan arbetet med bjälklagen vidtar. Vid 
större byggen kan dock viss sektionering av bygget förekomma, jämför figur 5.4. Bjälklagen 
platsbyggs sedan helt med sågade reglar, lättbalkar eller fackverksbalkar. Därefter monteras 
undergolvet av plywood, OSB (Oriented Strand Board, en skiva av större riktningsorienterade 
spån med egenskaper liknande plywoodens) eller vaxbehandlad spånskiva, vilket sedan utgör 
arbetsplattform för arbetet på nästa våning. Ett visst väderskydd fås naturligtvis av undergolvet 
men i övrigt är trästommen helt exponerad under den tid stomresningen tar i anspråk. De 
amerikanska byggarna anser att detta är en fördel för att virket skall hinna torka ut (och 
eventuellt krympa färdigt) innan det byggs in. En förutsättning för att bygga på detta sätt även 
vid sämre klimatbetingelser är att man använder ply wood eller liknande som undergolv istället 
för våra gol vspånskivor. Efter att taket är rest vidtar sedan installationsarbetet (inbyggda 
installationer), skivmontering och isoleringsarbete. Isolering, installationer och undertak i 
bjälklagen monteras underifrån. Sista delen av det egentliga stomarbetet består vanligen av att 
man lägger en pågjutning av lättbetong eller gipsbetong ovanpå undergolvet för att förbättra 
stegljudsisoleringen. 

I två av objekten (objekt 2 och 6) i denna studie användes nästan samma metod som ovan. 
Regelgrindama sammansattes liggande inklusive utegipsskivan i ytterväggama. Bjälklagens 
lättbalkar (bjälklagstyp I enligt bilaga B) styckemonterades därefter och ovanpå dem lades, till 
skillnad från i USA, ett provisoriskt golv av plywood som arbetsplattform (ej i objekt 2). 
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Figur 5.4 Amerikansk byggarbetsplats för fyravåningshus med Iräregelstomme. Foto: 
American Plywood Association. 

Dessutom monterades ett genomtrampningsskydd av armerad plastfolie under bjälkarna. Rör
installationer tvärs bjälkarna gjordes samtidigt som bjälkama monterades, vilket kräver god 
planering, medan isoleringen i bjälklaget monterades ovanifrån innan golvspånskivan och 
golvgipset monterades. I objekt 2 skedde allt detta montage underifrån. Innertaket i de lätta 
bjälklagen (bjälklag typ I , II och 111) monteras nästan alltid underifrån på plats. Elinstallationer 
görs underifrån i bjälklagen och därefter monteras innertaket i fjädrande akustikprofiler. Detta 
montage är en känslig del av produktionen vid användande av lätta bjälklagstyper. Rätt skruv
längder måste väljas och gipsskivorna får inte pressas upp mot bjälkama. Annars kan det 
fjädrande innertaket "kortslutas" mot bjälkama med radikalt försämrad ljudisolering som följd. 
Vardera av byggnaderna i objekt 6 med cirka 150 m- per våningsplan monterades på cirka två 
veckor upp till och med underlagspappen på taket. Detta exkluderar dock allt invändigt skiv-
montage, isolering med mera. En av nackdelarna med ovanstående metod var att hanteringen av 
inbyggnadsmaterial till övervåningen försvårades eftersom man inte kunde montera golvspån
skivan direkt på grund av risken för fuktexponering. Materialet fick därför bäras in genom 
dörröppningar från en gaffeltruck. Speciellt i objekt 2 upplevde byggaren detta som mycket 
besvärligt. 

I ett av de studerade objekten (objekt 3) förtillverkades väggelementen helt på byggarbets
platsen. Kompletta ytterväggselement och bärande innerväggar med ena sidans gips byggdes 
utomhus på grannhusets grundplatta. Dessutom förtillverkades taken inklusive underlagspapp 
och läkt (figur 5.6). Bjälklagen platsbyggdes däremot. På detta sätt kunde man förkorta tiden 
från att första våningens väggar började resas till det att huset var under tak till endast cirka 
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Figur 5.5 Objekt 6 efter montage av taket inklusive takpannor. Foto: Gyproc AB. 

Figur 5.6 Förtillverkade vägg- och takelement för objekt 3. Foto: Folkhem Byggnads AB. 

tre arbetsdagar, det vill säga nästan motsvarande de helt prefabricerade husen. Tack vare denna 
förkortade tid kunde bjälklagens golvspånskiva monteras direkt och användas som arbetsplatt-
form. Taken prefabricerades alltså men användes inte som tillfällig täckning av stommen mellan 
byggdagarna eftersom det inte behövdes med hänsyn till väderförhållandena. Nackdelen med 
detta produktionssätt är att prefabricering utomhus naturligtvis gör byggandet lika väderutsatt 
som allt annat platsbyggande. Dessutom kräver denna metod med helt färdiga väggar att ingen 
fukt byggs in i elementen eftersom uttorkning försvåras av plastfolien och dylikt. Prefabrice
ringen kan ju dock även göras till exempel under ett tält. Många hävdar dessutom att spån-
skivoma (även de av typ V313 som användes här) inte ens tål den fuktbelastning som kan bli 
följden av en dags exponering men möjligheten finns då alltså att täcka med de förtillverkade 
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Fi gur 5.7 Montage av fabrikstill verkade lätta bjälklagselement (bjälklag typ I) bestående av 
spånskiva, bjälkar och isolering. Foto: Gyproc AB. 

taksektionerna eller på annat sätt. En stor fördel med att skapa en färdig arbetsplattform för varje 
våning är å andra sidan att allt material för denna våning effektivt kan lyftas in innan nästa 
bjälklag respektive taket monteras. 

Prefabricerade väggar - prefabricerade lätta bjälklagselement 

Den vanligaste prefabriceringsgraden för flerbostadshus med fabrikstill verkade trästommar än 
* Ytterväggar och lägenhetsskiljande väggar helt färdiga inklusive erforderiiga elinstallationer. 
* Bärande innerväggar monterade inklusive ena sidans gipsskivor men exklusive installationer. 
* Icke bärande innerväggar färdigkonfektionerade men ej monterade. 
* Bjälklagselement delvis färdiga men utan installationer. Vissa skikt monteras alltid på plats. 
* Takstolar är prefabricerade. I vissa fall levereras dessutom prefabricerade yttertakselement 
med plywood eller råspont och bär- och ströläkt. 

Med ovanstående förtill verkningsgrad reses byggnadsstommen mycket snabbt. Ett typiskt 
tvåvåningshus med fyra lägenheter om vardera 75-100 m-, det vill säga 150-200 m- per 
våningsplan kan med denna metod normalt fås under tak på två arbetsdagar, i vissa fall till och 
med på en dag. Att så snabbt åstadkomma en väderskyddat byggarbetsplats för återstoden av 
byggproduktionen är naturligtvis en stor fördel. Trähusindustrin använder vanligen antingen 
denna metod eller nedanstående. 

Metoden tillämpades i studiens objekt 1 och 5. Objekt 1 byggdes av en entreprenör med egen 
trähusfabrik och med en högre prefabriceringsgrad än vanligt. I detta fall gjordes fasadväggar, 
bärande väggar och bjälklag i princip helt färdiga i fabrik inklusive samtliga installationer. 
Bjälklagen utfördes som typ III och kompletterades endast med den övre spånskivan på 
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byggplatsen. Takelement prefabricerades på byggplatsen. Med denna metod restes vardera 
" 1 ^ Q • 

tvåvåningsbyggnad om cirka 150 m- per plan pa en till två dagar. I de fall då resningen tog mer 
än en dag lades takelementen på över natten. Rörinstallationema i elementen görs som sagt på 
fabrik och elinstallationema förbereds med VP-rör. 

Objekt 5 förtillverkades av en småhusfabrik åt en byggentreprenör helt enligt den inledningsvis 
beskrivna vanliga förtillverkningsgraden. Bjälklagen, här ett något modifierat bjälklag av typ I , 
levererades exklusive undertakskonstruktionen och golvgipsetjämför figur 5.7. Rörinstalla
tionema i bjälklagen försvårades av att man här hade sågade träbjälkar, se kapitel 4. 

Fördelama med ovanstående produktionsmetod är att elementproduktionen sker i fabriksmiljö 
och att man mycket snabbt åstadkommer ett väderskydd för byggarbetsplatsen. Å andra sidan 
fmns nackdelar med väggelement kompletta med skivor, diffusionsspärr och paneler. Om inte 
elementen täcks ordentligt på arbetsplatsen utan fukt ändå tillåts tränga in i dem eller om virke 
med för hög fuktkvot byggts in är de svåra att torka ur. Dessutom bör grundplattan (vid platta 
på mark) vara ordentligt uttorkad innan stommontaget sker eftersom huset snabbt blir tätt. Med 
traditionell gjutteknik innebär detta att den totala byggtiden föriängs avsevärt. 

Prefabricerade väggar - prefabricerade tyngre bjälklagselement 

Det absolut vanligaste sättet att bygga två våningar höga flerbostadshus med trästomme har 
hittills varit att använda prefabricerade väggelement i kombination med bjälklagselement med 
träbjälkar ingjutna i en tunnare underiiggande betongplatta (bjälklag typ V eller VI). Flera 
småhustillverkare använder fortfarande denna typ av bjälklagselement för sin produktion av 
flerbostadshus. Studiens objekt 4, 7, 8,9 samt delvis objekt 3 byggdes med denna metod. Av 
dessa levererades objekt 7 och 8 kompletta av en hustillverkare medan objekt 4 och 9 
levererades direkt till entreprenören av väggtillverkarna respektive bjälklagstillverkama. För 
objekts prefabricerades väggarna på byggplatsen enligt tidigare beskrivning. Varken väggamas 
tillverkning eller resande skiljer naturligtvis mot ovanstående metoder förutom att väggreglamas 
dimensioner kan behöva vara grövre på grund av bjälklagens större tyngd. Det som skiljer från 
ovanstående produktion är främst att det krävs en kraftigare kran för bjälklagselementen än för 
övriga stommen, att installationsarbetet kan försvåras av bjälklagstyp V (medan det underiättas 
av typ VI förutom eventuell håltagning) samt att materialhanteringen försvåras. 

De flesta som byggt med de tyngre bjälklagselementen har påpekat att det är dessa som 
dimensionerar kranen på bygget, se figur 5.8. Elementen kan visseriigen levereras med kranbil 
som direkt lyfter dem på plats men på grund av den begränsade räckvidden har man i de flesta 
objekten inte klarat sig med denna kapacitet. Ett vanligt sätt är då att istället parallellt resa två 
byggnader (vid 4-6 lägenheter per byggnad) för att på det sättet montera bjälklagselementen i 
sådana etapper som är lagom för en extrainkallad mobilkran under en arbetsdag. 
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Figur 5.8 Montering av prefabricerade bjälklagselement av typ V (EW). Objekt 4. Foto: NCC 
AB, Göteborg. 

Materialhanteringen försvåras genom att man inte har ett färdigt undergolv (golvspånskivan 
monteras flytande i efterhand) som arbetsplattform och alltså normalt inte kan lyfta in 
återstående material för respektive våning med kran. Å andra sidan är det en fördel att ha en 
betongplatta som skydd mot nederbörd istället för spånskiva. De ingjutna bjälkarna bör dock 
ändå inte fuktbelastas alltför mycket eftersom formförändringar vid uttorkningen kan försämra 
ljudisoleringen. 

Installationsarbetet görs till stor del ovanifrån, se kapitel 4, och likaså monteras isoleringen i 
bjälklaget ovanifrån. Därefter monteras en elastisk stomljudslist ovanpå bjälkarna på vilken 
spånskivegolvet läggs flytande. Icke bärande innerväggar monteras sedan ovanpå spånskivan 
varvid det är mycket viktigt att se till att inte stomljudslisten "kortsluts". 

En erfarenhet från objekt 9 skall nämnas. För att förkorta uttorkningstiden för grundplattan gjöt 
man här in värmekablar i betongen. På detta sätt kunde man efter kort tid resa stommen och 
endast en månad efter gjutningen kunde mattorna läggas i bottenvåningen. Dessutom åstadkom 
man utan andra åtgärder uppvärmning för arbetsplatsen. En varning utfärdas av byggaren för 
den fukt man "drar loss" ur plattan. Om det inte sörjes för god ventilation kan inbyggt material 
som till exempel gipsskivor skadas. Totala byggtiden inklusive grundplatta för respektive 
byggnad i detta objekt var 4 månader. 
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Figur 5.9 Schematisk bild av produktionen av fyra våningshusen i objekt 10. Källa: Lindbäcks 
Bygg AB. 

Prefabricerade volymmoduler 

Objekt 10, som bland annat inkluderar fyra våningar höga hus, förtillverkades som volym
moduler av samma entreprenör som objekt 1 i den egna trähusfabriken, se figur 5.9. Volym-
modulemas mått är 7,2 x 3,6 x 3,0 m. Fyravåningsbyggnadema har en vertikalbärande stomme 
av stålpelare som tidigare beskrivits medan byggnaderna med två våningar barren trästomme. 
Modulerna färdigställdes inklusive fasadbeklädnad (av träpanel på tvåvåningshusen och 
skivmaterial på fyra våningshusen), alla mellanväggar samt färdiga våtutrymmen och 
installationer i fabriken medan målning och mattläggning utfördes efter montage på byggplatsen. 
Takelement prefabricerades på byggplatsen inklusive taktäckning av tunnplåt medan trapphusen 
platsbyggdes helt. Volymmodulema för fyravåningshusen upplevdes som mer lättmonterade på 
bygget, tack vare de inbyggda RHS-pelama av stål med styrkoner upptill, än volymerna för 
tvåvåningshusen. Installationerna för varje modul gjordes i fabriken inklusive dragningarna 
fram till trapphuset, vilka placerades i ett 180 mm högt utrymme mellan bjälklaget och innertaket 
i volymen under. Sammankopplingen och vertikaldragningama gjordes sedan i lättåtkomliga 
vertikala schakt i trapphuset. De två fyravåningshusen restes på en respektive två dagar medan 
tvåvåningshusen restes på endast en dag. På den byggnad som tog två dagar i anspråk lades 
taket på över natten som väderskydd. Tack vare den höga prefabriceringsgraden färdigställdes 
hela bygget (56 lägenheter med snittstorlek 50 m-) på cirka 6 månader inklusive markarbeten, 
grundläggning och förtillverkning av moduler. 
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Produktionsmetod för större flerbostadshus 

De tre huvudmöjligheter som diskuteras för produktion av flervåningsbyggnader i Sverige än 

1. Den amerikanska metoden där man använder öppna väggelement, möjligen med en väder
skyddande gipsskiva på ytterväggarna, och platsbygger bjälklagen. Detta produktionssätt kräver 
dock skivmaterial för undergolvet som normalt inte används i Sverige eftersom varje bjälklag 
kommer att vara exponerat under tid. Plywood är för dyrt här och tillräckligt väderbeständiga 
spånskivor finns inte tillgängliga. Alternativt kan bjälklag av typ V eller VI användas även i fyra 
våningar höga hus men materialhanteringen kan bli besvärlig, se tidigare beskrivning. Skånska 
planerar att bygga ett fyravåningshus i Linköping (Kv. Orgelbänken) med lätta bjälklag och 
importerade skivor för undergolvet. Man avseratt platsbygga öppna "regelgrindar" för bärande 
väggar i tält på byggplatsen medan all övrig produktion sker på plats i byggnaden. Totala 
byggtiden för denna byggnad med cirka 40 lägenheter planeras bli cirka 8 månader. 

2. Sektionering av byggnaden på ett sådant sätt att en våning kompletteras per arbetsdag, till 
exempel en sektion per trappuppgång vid nonnal svensk planlösning. Med denna metod kan 
man utnyttja en hög prefabriceringsgrad i princip motsvarande den vanliga svenska småhus
produktionen. Om byggarbetsplatsen tillåter förtillverkning av taksektioner kan dessa användas 
för att täcka konstruktionen mellan monteringsskiften förutsatt att förankringen kan ordnas på ett 
smidigt sätt. Vid gynnsam väderiek kan kanske täckningsarbetet helt undvikas. Med detta 
produktionssätt kan alltså varje sektion av en fyravåningsbyggnad fås under tak på fyra 
arbetsdagar. Därefter kan övrigt invändigt arbete vidta omedelbart. Naturiigtvis kan vilken 
prefabriceringsgrad som helst från fabrik eller på byggplatsen tillämpas vid denna produktions
metod. Om man väljer tyngre bjälklagselement (typ V och VI) krävs dock ständig tillgång till 
kraftigare kran än vad som annars skulle behövas. Förutsatt att man använder någon metod att 
snabbt torka ut grundplattan eller använder krypgrundläggning bör totala byggtiden kunna 
förkortas avsevärt. Fyravåningshusen i kv. Largen som beskrivs i kapitel 6 med totalt 72 
lägenheter bör kunna byggas på högst cirka 13 månader med denna metod. 

3. Prefabricering av volymmoduler på samma eller liknande sätt som beskrivits för objekt 10. 
Även det vertikalt bärande systemet kan naturligtvis utgöras av träregelstommen om detta anses 
fördelaktigare. 

Metod 3 bör medföra allra kortast byggproduktionstider följt av metod 2 och metod 3 men 
samtidigt skall man alltså komma ihåg att man i USA bygger ungefär lika snabbt med metod 3 
som var fallet i objekt 10. Metod 2 och 3 ger med god planering och utförande de bästa förut
sättningarna för ett torrt byggande och ett resultat utan inbyggd fukt. Dock behöver en kortare 
tids vattenbegjutning av trävirket, som kan bli fallet med metod 1, inte innebära några negativa 
konsekvenserom virket får en chans att torka före inklädnad av skivmaterial och dylikt. 
Arbetsmiljön på byggarbetsplatsen och möjligheterna att även bygga under vintertid blir dock 
avsevärt bättre med metod 2 och 3 liksom möjligheterna till mekanisering av byggprocessen. 
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6. Kostnader 

I detta kapitel redovisas dels resultaten av kostnadskalkyler för de olika bjälklagstypema i bilaga 
B, dels resultaten från en altemativkostnadskalkyl som Siab genomfört för ett fyravåningshus 
som från början var förprojekterat och kalkylerat med platsgjuten betongstomme. 

Bjälklagskonstruktioner 

Kostnadsuppskattningar för de olika lägenhetsskiljande bjälklagen i studien har gjorts dels med 
hjälp av kalkyl verket Sektionsfakta 94/95 (1994), dels med uppgifter från entreprenörer som 
gjort uppföljningar av sin produktion. Anledningama till att just denna konstmktionsdel valdes 
för jämförande beräkningar är dels att kostnaden för de lägenhetsskiljande bjälklagen utgör en 
ganska stor andel av denna totala byggproduktionskostnaden, dels att det finns ett ganska rikt 
material av uppföljningar hos entreprenörema för just bjälklagen i tvåvåningshusen. 

Material- och arbetskostnad 

Materialkostnader har i möjligaste mån helt baserats på Sektionsfakta 94/95 (avser prisläge 
febmari 1994 och en objektstorlek om 2500 m-). De kostnadsuppgifter som saknas i denna 
referens har inhämtats från tillverkare eller leverantörer. Alla åtgångstal för material har antagits 
till 1,0. Såväl materialåtgång som arbetstid för respektive moment redovisas per m- färdigt golv 
utan hänsyn till extra arbeten mnt kanter, över upplagslinjer och dylikt. 

Tidsåtgången för de olika momenten i bjälklagsmontaget redovisas dels enligt Sektionsfakta, 
dels enligt entreprenöremas uppgifter. Totala kostnaden per arbetad timma har antagits till 200 
kronor/timma, det vill säga lika som i kalkylen for Kv. Largen senare i detta kapitel. Detta 
baseras på en arbetslön på 108 kronor/timma vilket kan anses gälla i Stockholm. Inget tillägg för 
arbetsplatsomkostnader, maskiner, projektering eller dylikt har inkluderats eftersom sättet att 
beräkna dessa skiljer mellan olika byggföretag och byggobjekt. Kostnadsberäkningama 
redovisas i detalj i bilaga B. 

Kostnadsjämförelse 

De beräknade totala kostnadema för respektive bjälklagstyp redovisas i figur 6.1. Skillnaden 
mellan kostnad enligt Sektionsfakta och den i figuren angivna kostnaden enligt entreprenörema 
för respektive bjälklagstyp orsakas endast av skillnad mellan uppskattad och uppföljd tidsåtgång 
eftersom materialkostnaden antagits lika. Det är intressant att notera att Sektionsfakta för 
samtliga de lätta bjälklagen (typ I-I V) överskattar tidsåtgången. De största enskilda skillnadema 
gäller montaget av själva bjälkama vilket, enligt båda de entreprenörer som har separat uppfölj
ning av detta, anses vara avsevärt mindre tidskrävande än vad Sektionsfakta uppger. För båda 
bjälklagstypema med prefabricerade betong/trä-element (typ V och VI) underskattar Sektions
fakta å andra sidan tidsåtgången jämfört med entreprenöremas uppföljningar. För bjälklag V, 
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där aktuell entreprenör har stor erfarenhet av produktion med denna bjälklagstyp är skillnaden 
dock liten. Den större skillnaden för bjälklagstyp VI kan troligen förklaras av att detta var denne 
entreprenörs första bygge med bjälklagstypen och att uppföljningen endast gäller ett hus. 

Den lägsta beräknade totalkostnaden erhålls för bjälklag typ II med tidsåtgång enligt en av 
entreprenörerna. Därefter följer bjälklagen I I I , I , V, IV och VI , där bjälklag typ VI blir cirka 25 
% dyrare än typ II enligt uppgifter uppgifter om tidsåtgång från samma entreprenör. Följande 
reservationer bör göras till siffrorna i figur 6.1 (se vidare bilaga B): 
- Vissa montagemoment och konstruktionsdelar är inte inkluderade i entreprenörens uppgifter 
för bjälklag typ III och IV. Å andra sidan ingår vissa installationer. 
- Materialkostnaden för bjälklag typ V och VI inkluderar dimensionering av bjälklagen. 
- Kostnaderna för den kraftigare kran som oftast krävs för de tyngre bjälklagen V och VI har 
inte inkluderats i beräkningen. 

En allmän slutsats baserad på ovanstående resultat är att de lägenhetsskiljande bjälklagen är 
mycket dyra. Storieksordningsmässigt utgör de cirka 5 % av hela byggentreprenadkostnaden 
för ett tvåvåningshus med betongplatta som golv i bottenvåningen. I ett fyravåningshus ökar 
denna andel till cirka 7-8 %. Detta är anmärkningsvärt och tyder på en stor potential för 
utveckling av produktionsvänligare men samtidigt väl fungerande bjälklagstyper. 
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Figur 6.1 Totalkostnad för bjälklag I-VI enligt sektionsfakta respektive enligt entreprenörer. 
Beräkningsmetoden beskrivs i texten respektive i bilaga B. Notera att kostnaderna 
så långt som möjligt försökts göras jämförbara men att avvikelser i vad som ingår i 
beräkningen förekommer, se bilaga B. 
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Fyravåningshus - Kv. Largen 

Inom den aktuella studien har Siab genomfört en altemativkostnadsberäkning för ett redan 
förprojekterat men ännu ej byggt bostadsobjekt med två stycken fyravåningshus i Stockholm. 
Omprojekteringen av konstruktionerna utfördes av Siab Teknik och kalkylarbetet av Siab 
Bostad, Stockholm. 

Objektet är ett förtätningsprojekt i en av Stockholms närförorter och omfattar alltså två stycken 
huskropparmed vardera fyra våningsplan med lägenheter (bottenvåningarna rymmer delvis 
även cykelrum, undercentraler och dylikt). Totalt innehåller objektet 72 stycken lägenheter och 
den totala byggnadsarean (BTA) är 5786 m-. De två huskropparna är nästan identiska men på 
den ena har en av husvinklama förlängts med 5,7 meter. Den större byggnaden har dessutom ett 
skyddsrum i bottenvåningen. Planlösningen för våningsplan 2 (identiskt med våningsplan 3 och 
4) och del av fasaderna för den mindre byggnaden framgår av figur 6.2. Situationsplan samt 
ytterligare några ritningar för ursprungsaltemati vet redovisas i bilaga C. Bostäderna är avsedda 
att uppföras åt en nybildad bostadsrättsförening. 

Trots att husen från början var projekterade för en platsgjuten betongstomme var planlösningen 
förhållandevis gynnsam för en bärande träregelstomme. Spännvidderna för bjälklagen mellan 
möjliga upplagslinjer i form av bärande väggar var genomgående knappt 4 meter. Planlös
ningarna för samtliga fyra våningsplan var i princip identiska vilket medför att man undviker 
besväriiga avväxlingar under bärande väggar. Inga förändringar av planlösningen behövde 
därför antas vid omprojekteringen för träal temati vet. Den bärande stommen omprojekterades i 
sin helhet. Spännviddsriktning för bjälklagen valdes som längdriktningen för varje (del av) 
huskropp med hänsyn till existerande väggplaceringar och möjligheten att fördela laster mellan 
fasadväggar och innerväggar, se figur 6.3. Som lägenhetsskiljande bjälklag valdes bjälklag typ I 
enligt bilaga B. Takkonstruktionen var i betongal temati vet "uppstolpad" från vindsbjälklaget av 
betong medan fribärande takstolar valdes i träaltemativet. För dimensionering av väggar i 
"brandlastfallet" användes i princip dimensioneringsvärden enligt Trätek (1994a) dock med 
vissa kompletterande uppgifter. Några typiska dimensioner för bärande och lägenhetsskiljande 
väggar och bjälklag redovisas i figur 6.4. Fasadmaterialet behölls oförändrat, nämligen putsad 
fasad (Serporoc) med mineralullsskivor som putsbärare. Även taktäckningen med betongpannor 
antogs oförändrad. 

Kostnadsjämförelse trästomme - platsgjuten betongstomme 

Kostnadsjämförelsen avser hela byggentreprenadkostnaden för detta objekt byggt som total-
entreprenad. Kostnadema för samtliga installationer (VVS, vent, el samt hissar) har antagits 
oförändrade jämfört med betongaltemativet, liksom kostnadema för allt invändigt komplette
ringsarbete utom mellanväggar och golvjustering. Vidare har konsultkostnadema (projektering) 
antagits bli oförändrade medan kostnadema för markarbeten schablonmässigt minskats med 
hänsyn till att påldimensionema kan minskas för träaltemativet jämfört med betongaltemativet. 
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Figur 6.2 Planlösning och fasader för hus I , Kv. Largen. Arkitekt: DNS Arkitekter AB, 
Stockholm. Se även bilaga C, 
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Figur 6.3 Principskiss av det bärande systemet för träaltemativet. 

Kalkylen för träaltemativet baseras på egen produktion av samtliga konstruktionsdelar som 
prefabricering på byggplatsen. Slutsammanställningen av byggentreprenadkostnadema samt 
kostnadema fördelade per tidplaneaktivitet för trä- respektive betongaltemati ven framgår av 
tabeller i bilaga C. Kalkylen för betongaltemati vet gjordes i januari -94 och de redovisade 
resultaten har inte indexuppräknats utan avser kostnadsläget då. Träaltemativet kalkylerades 
under december -94 och avser i de delar som omkalkylerats december månads kostnadsläge för 
material enligt Siabs avtal. Eftersom prisökningama på betong varit måttliga har jämförelsen 
ändå bedömts vara relevant. 

Resultatet av denna omkalkylering tyder enligt tabellen i bilaga C på att den totala 
entreprenadkostnaden föraltemativet med trästomme bör kunna bli cirka 2,3 miljoner kronor 
lägre än det urspmngliga altemativet med platsgjuten betongstomme, där "självkostnadspriset" 
för entreprenaden uppskattats till 40,9 miljoner kronor. Priset för en totalentreprenad med 
trästomme bör alltså kunna bli cirka 5,6 % lägre. Kostnadssid 11 nadema i uppdelningen per 
tidplaneaktivitet fmns under postema: 
- Markarbeten 
- Bärande stomme 
-Takstomme inkl. papp 
- Ytskikt, beklädnad, komplettering, taksmide (tak) 
- Utfackning 
- Putsning 
- Golvjustering, fall i våtmm 
- Invändiga tak- och golvarbeten 
-Mellanväggar 
- "Tillfälliga fabriken": drift och byggstyming 
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Figur 6.4 Principsektion av byggnadens bärande trästomme enligt angivelse i figur 6.3. 
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Under markarbeten är skillnaden 140 tkr vilket är "schablonavdraget" för minskad pålnings-
kostnad. "Tillfälliga fabriken" är Siabs benämning på omkostnader för arbetsplatsen samt 
projektering. Dessa två poster (drift respektive byggstyming) är totalt 560 tkr lägre för 
träaltemativet främst beroende på att byggtiden minskar samt att kostnaden för maskiner och 
utrustning minskar. 

Den stora kostnadsminskningen för träaltemativet finns naturligtvis i själva stomkonstruktionen. 
För att likställa trä och betongaltemati vet bör man dock inkludera några andra poster än själva 
bärande stommen, nämligen utfackningsväggar (ingår i bärande stommen i träaltemativet), 
invändiga tak- och golvarbeten samt golvjustering (gips på och under bjälklagen i träaltemativet 
respektive avjämning och fall i betongaltemativet), takstomme (olika utförande) samt mellan
väggar (en del av dessa är bärande i träaltemativet). Sammanställningen av dessa kostnadsposter 
framgår av figur 6.5. Skillnaden i direkt kostnad för komplett stomme är 1,92 Mkr, det vill säga 
jämfört med betongstommens 8,16 Mkr blir trästommen 24 % billigare. 

Den del av byggentreprenaden som blir något dyrare i träaltemativet är fasadputsningen. 
Kostnadsökningen i denna post är en direkt följd av att hushöjden ökar på grund av att 
bjälklagstjockleken ökar från cirka 200 mm till cirka 350 mm i trästommen. Hushöjden och 
därmed fasadytan ökar alltså med en knapp halvmeter vilket medför att den direkta kostnaden 
för fasaden ökar med 210 tkr för träaltemativet. 

Utöver jämförel sen med betongaltemativet är det intressant att analysera de olika delkostnadema 
för trästommen. En uppdelning av trästommens totalkostnad (6,24 Mkr) i inbyggnadskostnader 
för de olika ingående materialen har gjorts och redovisas i figur 6.6. Varje post inkluderar såväl 
materialkostnad som direkt arbetskostnad för montage. Av figuren framgår att gipsskivomas 
andel av stomkostnaden är nästan 40 %. Det är värt att notera att det i denna andel ingår 6600 
arbetstimmar för montaget, vilket är nästan en tredjedel av det totala antalet direkta produktions
timmar för projektet. Här finns alltså en förhållandevis stor potential till besparingarom antalet 
gipsskivor kan minskas i enlighet med resonemanget i kapitel 2. Gipsskivomas andel av stom
kostnaden motsvarar nästan exakt summan av andelama för alla ingående träbaserade material. 

Produktionstid 

Produktionstidsberäkningen för alternativet med träregelstomme baseras på montage av 
byggp'^tsprefabricerade väggelement. Den tidsplan som upprättades av Siab för träaltemativet 
baseras vidare på att vardera byggnaden monteras våning för våning samt på att stommontaget 
startar först när gmndplattoma för båda byggnaderna är färdiga. Enligt denna tidsplan skulle 
träaltemativet innebära en cirka 7 veckor kortare byggtid än betongaltemativet. Med platsgjuten 
betongstomme skulle bygget ta cirka 18 månader. Tidsplanerna för de båda altemativen 
inklusive stomtidsplaner redovisas i bilaga C. 
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Figur 6.5 Kostnaden för komplett byggnadsstomme fördelat på olika tidplaneaktiviteter (se 
bilaga C) för trä- respektive betongaltemativet. 
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Figur 6.6 Andel i procent av trästommens totala kostnad för de olika ingående materialen 
inklusive direkt arbetskostnad för montage. 

Ett altemati vt produktionssätt skulle kunna vara att vardera byggnad delas upp i tre delar som 
reses hela vägen upp var för sig, det vill säga en per trappuppgång ( j f r beskrivning i kapitel 5). 
Med denna metod skulle produktionstiden kunna minskas avsevärt genom att varje byggnadsdel 
snabbare kommer under tak så att övrigt arbete kan vidta. Dessutom kan stomresningen mycket 
väl startas avsevärt tidigare än som förutsatts i ovanstående tidsplan. Stommontaget för hus A 
bör kunna starta ungefär en månad efter att lutningen av grundplattan påböijats, åtminstone om 
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man accelererar uttorkningen av gmnden med till exempel ingjutna elkablar eller vacuum-
torkning. En uppskattning (gjord av författaren) baserad på tidsplanen enligt träalternativet tyder 
på att en ytterligare förkortning av den totala produktionstiden på 15 veckor skulle kunna åstad
kommas för hus A, se bilaga C. Hus B med skyddsrum i bottenvåningen bör kunna byggas 12 
veckor snabbare än enligt ursprungliga tidsplanen för träaltemativet. Detta skulle innebära att 
tiden från etablering till inflyttning bör kunna bli cirka 12 månader för hus A respektive 14 
månader för hus B. 

I det senare altemativet förutsätts förtillverkning även av sektioner av takstommen vilket inte bör 
vara något problem på denna förhållandevis rymliga tomt (se situationsplan i bilaga C). Utöver 
att detta skulle medföra att varje sektion av byggnadema kommer under tak ännu snabbare 
skulle taksektionema kunna utnyttjas för täckning mellan montageskiften vid dålig väderlek. En 
reservation till den altemati va tidsplanen är att det är osäkert om installationsarbetet hinner 
utföras på den korta tid som står till förfogande mellan stommontaget för respektive hussektion 
och gipsmontaget i undertak och på mellanväggar. En annan reservation är att denna bygg
metod, där skyddsrummet i hus B gjuts parallellt med de sista delama av gmndplattan i detta 
hus och taksektionema förtillverkas, kräver större arbetskraftsresurser i det tidiga byggskedet än 
urspmngsaltemativet. 

Total projektkostnad 

För att kunna göra en bedömning av effektema på den totala projektkostnaden av att välja en 
trästomme istället för den platsgjutna betongstommen måste även de så kallade byggherre-
kostnadema räknas in. I detta projekt är byggherrekostnadema förhållandevis låga eftersom 
entreprenadkostnaden baseras på en totalentreprenad (det vill säga projekteringskostnaden är 
inkluderad) och eftersom den aktuella tomten hyrs med tomträtt. Byggherrekostnadema 
domineras därför av mervärdesskatt samt kostnader för kreditiv under byggtiden och 
inteckningskostnader ("stämpelskatt"). I betongaltemati vet är den totala byggentreprenad
kostnaden 44,5 Mkr inklusive garantiavsättningar och täckningsbidrag för entreprenören. De 
tillkommande byggherrekostnadema är totalt 17,4 Mkr varav mervärdesskatten utgör 11,4 Mkr, 
kreditivkostnaden 2,6 Mkr, och inteckningskostnaden 1,0 Mkr (se vidare sammanställning i 
bilaga C). Samtliga dessa kostnader påverkas av att välja träaltemativet. Övriga kostnader som 
till exempel anslutningsavgifter, bygglovskostnad, försäljning etcetera påverkas naturiigtvis 
inte, liksom tomtkostnad i förekommande fall. 

Mervärdesskatten minskar i träaltemativet med i princip samma proportion som entreprenad-
kostnadema eftersom de momspliktiga kostnadema helt domineras av dessa. Kreditivkostnaden 
minskar dels på gmnd av lägre byggkostnad, dels på grund av den kortare byggtiden och 
inteckningskostnadema minskar i samma utsträckning som den totala projektkostnaden. 
Besparingama vid val av trästomme kan sammanfattas enligt tabell 6.1. Vid beräkning av 
kreditivkostnaden har antagits att kostnadstyngdpunkten för entreprenadkostnadema ligger efter 
halva byggtiden, i likhet med betongaltemativet. 
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Totala projektkostnaden minskar enligt tabell 6.1 med cirka 4,0 Mkr (eller 6,5 % jämfört med 
betongaltemativets 61,9 Mkr) vid 14 månaders byggtid respektive 3,6 Mkr (5,9 %) vid 16,5 
månaders byggtid. 

Tabell 6.1 Minskning av total projektkostnad för kvarteret Largen vid byggande med 
trästomme istället för platsgjuten betongstomme. Kostnadsminskningen uppges för 
två alternativa produktionstider vid träbyggande (14 respektive 16,5 månader, se 
text) och baseras på en produktionstid om 18 månader för betongaltemativet. 
Siffrorna avser tusental kronor. 

Kostnadspost Trä, 14 månader Trä, 16,5 månader 

Entreprenadkostnad (inkl. täckn.bidrag) 
Moms 
Kreditivräntor 
Inteckningskostnad 
Adm. påslag på byggherrekostnader 

2525 
645 
720 
80 
65 

2525 
640 
380 
70 
35 

Total kostnadsminskning 4035 tkr 3650 tkr 
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7. Erfarenheter från byggherrar och förvaltare 

Inom projektet har byggherrarna för några av de studerade hyresrättsobjekten intervjuats om 
erfarenheter från dessa och eventuella övriga flerbostadsobjekt byggda med trästomme. 
Dessutom har HSB och Riksbyggen bidragit med erfarenheter dels från bostadsrättsinnehavare i 
egenproducerade områden och dels från de områden där företagen förvaltar egna hyresrätter från 
senaste årens produktion. Det skall nämnas att studien inte innehållit några mer omfattande och 
vetenskapliga undersökningar av förvaltningserfarenheter såsom till exempel boendeintervjuer. 

Det område som främst rönt kommentarer är de lägenhetsskiljande bjälklagens Ijudisolerings-
och sviktegenskaper. I viss mån har även kommentarer om deformationer erhållits. 

Lägenhetsskiljande bjälklag 

Som nämndes i kapitel 3 har negativa synpunkter riktats mot samtliga bjälklagstyper utom typ 
IV och typ VI under studiens intervjuer. De två återstående bjälklagstypema har de intervjuade 
företagen helt enkelt ingen förvaltningserfarenhet ifrån. Det förtjänar att nämnas att syn
punkterna på bjälklagens ljudisolerande funktion skiljer ganska avsevärt mellan byggföretagen 
och förvaltama. Skillnaden gäller dock främst graden av negativa kommentarer (av naturliga 
skäl) och inte så mycket rangordningen av olika bjälklagstyper. Det bör också nämnas att 
erfarenheterna från en och samma typkonstmktion skiljer avsevärt mellan olika bostadsområden 
samt att det studerade urvalet för samtliga bjälklagstyper utom typ V är litet. Skillnaderna mellan 
olika bostadsområden kan främst förklaras av skillnader i sammansättning av hushåll i 
områdena. Till exempel har ett stort antal av de aktuella byggnaderna byggts som komplement 
till radhus- och parhusområden med smålägenheter i flerbostadshusen. Hushållen i dessa har 
vanligen inga barn och klagomål på ljudisolering är mer sällsynta här än i områden som även 
innehåller större lägenheter och fler barnfamiljer. 

Mellan de olika typerna fmns dock klara gradskillnader i omfattningen av klagomål. Bjälklag typ 
III verkar ha rönt ganska omfattande klagomål i de flesta bostadsområden där dessa använts. 
Hur stor andel av de boende som från början var missnöjda är oklart. En enkätundersökning 
utfördes på två av de först byggda objekten av Luleå Tekniska Högskola (Johansson m.fl. 
1990) omfattande 19 lägenhetsinnehavare varav 12 stycken bodde i hus med bjälklag av typ II I 
och 7 stycken i hus med bjälklag av typ V. 5 stycken av de 12 uppgav att de stördes av ljud eller 
knarr och 2 av dessa uppgav att de stördes ofta. Omdömena från de identiska byggnaderna med 
bjälklag V var något bättre. Klagomålen på bjälklag III tycks i ungefär lika stor omfattning gälla 
fortplantning av vibrationer till undervåningen som direkt överföring av hörbara stegljud genom 
bjälklaget. En vanlig orsak till klagomål är att det skallrar i undervåningens väggskåp. Det fmns 
också de som anser att upplevelsen av svikt vid vistelse på övervåningen besvärar. Byggaren 
har tagit intryck av klagomålen och avser inte fortsätta med produktionen. 
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Antalet objekt med bjälklag av typ II är ganska litet och de inhämtade synpunkterna härstammar 
i huvudsak från ett bostadsområde där förvaltaren upplever att stegljud i kombination med 
spridning av vibrationer till undervåningen är alltför störande. Byggaren uppfattar inte klago
målen som lika allmänna som denna förvaltare men avser använda andra bjälklagstyper i sin 
fortsatta produktion. Även för bjälklag typ I har som nämnts negativa synpunkter framförts men 
de är betydligt mindre vanligt förekommande än för bjälklag typ I I och I I I . 

Den helt dominerande andelen av tvåvånings flerbostadshus med trästomme har hittills haft 
bjälklag av typ V. Synpunkterna på dessa bjälklag skiljer kraftigt mellan olika förvaltare och 
hela spektrumet från fullt tillfredsställande till otillfredsställande har funnits representerat vid 
intervjuerna. Det finns exempel där man inte från början hade monterat mineralull mellan 
bjälkarna och upplevda att man fick problem med så kallade "trumljud". Övergolvet sågades här 
upp och isolering monterades. Dessutom monterades ett extra skikt på övergolvet och när man 
ändå inte ansåg att resultatet var tillfredsställande monterades ett fjädrande undertak. Detta måste 
dock anses vara ett undantagsfall och i flertalet fall verkar bjälklagen ha fungerat tillfreds
ställande. Bland dem som har erfarenheter från byggnader med såväl bjälklag av typ V som typ 
I tycks preferenserna fördela sig ungefär lika. 

Deformationer 

Endast en mycket liten andel av de intervjuade byggherrarna och förvaltama har uppmärk
sammat deformationer i trästommarna som ett problem. Enstaka sprickor eller efterjusteringar av 
dörrar etcetera förekommer men de flesta menar att det inte rör sig om fler anmärkningar än i 
byggnader med till exempel betongstomme. Särskilt intressant ansågs det vara att utreda om 
våningsskiftena (som utförts på olika sätt i de studerade objekten) givit upphov till några 
deformationer. Ingenting tyder på att så är fallet ens i de byggnader som har två bjälklag av typ 
V (ett lägenhetsskiljande och ett ovanpå källaren) samt takkonstruktion som vilar på samma 
bärande väggar som bjälklagen. Å andra sidan blir j u lasterna inte särskilt stora i byggnader med 
två lägenhetsplan. 
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A . I 

Bilaga A. Studerade bostadsobjekt 

I denna bilaga redovisas beskrivningar av och erfarenheter från de tio bostadsobjekt som 
huvudsakligen bildar underlag för studien. Nedan anges byggentreprenör och eventuell 
småhusfabrikant samt upplåtelseform för vardera av objekten. 

O B J E K T 1: Fjällnäs 
ORT: Gällivare 
BYGGT ÅR: 1988 
BYGGHERRE: Bostadsrättsförening (Riksbyggen) 
UPPLÄTELSEFORM: Bostadsrätter 
BYGGENTREPRENÖR: Lindbäcks Bygg AB, Piteå. Företaget har en egen husfabrik som 
tillverkat element för trähus till den egna entreprenadverksamheten men bygger även 
flerbostadshus med traditionell betongstomme. 
HUSTYP: Tvåvåningshus med lägenhetsskiljande bjälklag, 4 lägenheter per byggnad. 
Utvändiga lägenhetsentréer och trappor till övervåningen. 
ANTAL LÄGENHETER: 176 
PRODUKTIONSTEKNIK: Elementbyggt i "storblock", dvs vägg- respektive bjälklagselement 
levererades helt färdiga inklusive installationer från egna fabriken i Piteå. Takelementen 
tillverkades i "fältfabrik". 
BYGGTID: 4-6 månader per byggnad (schaktarbeten - inflyttning). Husresningen tog i 
allmänhet en till två dagar. I de fall resningen uppdelades på två dagar lades takelementen på 
som skydd under natten. 
STOMMENS UTFORMNING: Byggnaderna är 9,9 meter breda och har två bärande 
hjärtväggar (3,8+1,8+43 meter). Bjälklagen är kontinuerliga element över hela husbredden. I 
ena hjärtväggen finns stor öppning i vardagsrummet med avväxling (RHS) med spännvidden 
4,3 meter. Bjälklagen är upplagda på en ursparing i fasadväggens undre element. Övre 
fasadväggselementets syll vilar därför direkt på undre elementets hammarband. Fasadväggarna 
har 120 stående reglar + 45 liggande, ett lag standardgips på insidan och skiva plus träpanel på 
utsidan. Hjärtväggen har två lag gips på vardera sidan om 45x120 reglar. Lägenhetsskiljande 
väogar är separata med två lag gips på 45x70 reglar. Grundläggningen: betongplatta på mark. 
LÄGENHETSSKILJANDE BJÄLKLAG: Bjälklag typ I I I . (Se bilaga B) 
ERFARENHETER FRÅN PRODUKTIONEN: Installationerna är förberedda (VP-rÖr samt 
VVS-rör dragna) i elementen med rör som prefabricerats av installationsentreprenörema. Detta 
fungerar väl. Entreprenören ser kunskapsåterföringen och projekteringsvinstema vid 
serieproduktion som de viktigaste drivkrafterna för prefabriceringen. Därefter följer det 
väderskyddade byggandet samt de korta byggtiderna. Företagets anställda som alternerar mellan 
fabriken och byggplatserna föredrar att arbeta på byggarbetsplatsen. 
ERFARENHETER FRÅN "FÖRVALTNING": Från detta och övriga bostadsområden som 
byggts med denna bjälklagskonstruktion har det riktats starka klagomål från de boende avseende 
de lägenhetsskiljande bjälklagen. Klagomålen gäller dels upplevelsen av att man hör stegljud 
genom bjälklagen och dels att de sviktar vilket orsakar skrammel i taklampor och skåp på 
undervåningen. Entreprenören är med hänsyn till reaktionerna i sin senaste produktionen 
övergått på skilda konstruktioner för bjälklag respektive innertak (bjälklag typ IV). 
Deformationer i stommen har man inte haft större problem med, men i några fall har det uppstått 
"knarr" i mellanväggamas taklister till följd av att bjälklagen böjer ned under brukslast. 

O B J E K T 2: Mellanvången 
ORT: Bjärred 
BYGGT ÅR: 1992-93 
BYGGHERRE: Bostadsrättsförening 
UPPLÅTELSEFORM: Bostadsrätt 
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BYGGENTREPRENÖR: JM Bygg och Fastighet AB, Lund. 
HUSTYP: Ett tvåvåningshus med lägenhetsskiljande bjälklag och en lägenhet per plan i det enda 
huset med trästomme. I området finns även radhus och parhus med trästomme samt ett större 
antal tvåvånings flerbostadshus med betongstomme varav ett identiskt med trähuset. 
ANTAL LÄGENHETER: 2 stycken i det aktuella trähuset. 
PRODUKTIONSTEKNIK: Huset sattes samman helt på byggplatsen. De bärande väggarna 
spikades ihop vid sidan av inklusive ett lag utegips, allt annat gjordes på plats i huset. 
BYGGTID (PER BYGGNAD, SCHAKT TILL INFLYTTNING): ? 
STOMMENS UTFORMNING: Huset är ca 8,5x 11,5 meter. Bjälklagen spänner tvärs huset och 
är kontinuerliga över en bärande hjärtvägg. Huset är "plattformsbyggt", dvs bjälkarna vilar på 
undervåningens hammarband och ovanpå bjälkarna sätts nästa sy II. Ytterväggar har 170 reglar 
och 13+15 gipsskivor på insidan samt 9 utegips, luftspalt och fasad av träpanel. Den bärande 
hjärtväggen har dubbla lag 15 mm gips (Protect F) och kortlingar på halva höjden. Dessutom 
kläddes allt trä i fack med elinstallationer med remsor av gips. Det finns inga lägenhetsskiljande 
väggar (1 lägenhet per plan). 
LÄGENHETSSKILJANDE BJÄLKLAG: Bjälklag typ I med 300 mm Masonite lättbalk. 
ERFARENHETER FRÅN PRODUKTIONEN: Entreprenörens efterkalkyler (justerade med 
hänsyn till att detta var ett första provhus) visaratt det blir något billigare att bygga huset med 
trästomme än med betongstomme. Man anser dock att betonghuset i normala fall har sådana 
mervärden att man inte avser gå vidare med trästommar mer än i undantagsfall. Platschefen 
anser att produktionen var besvärlig jämfört med övriga flerbostadshus i området som hade 
betongstomme. Synpunkterna gäller främst intransport av material till övervåningen (ej färdigt 
undergolv förrän efter takläggning), montaget av akustikreglama, installationsdragning i 
bjälklaget (projekterat för betongstomme med bättre möjligheter att dra horisontella rör), bärande 
hjärtväggen samt att det var besvärligare att ordna fall till golvbrunnar än i betonghusen. 
Stegljudsisoleringen fick bra mätvärden (låga L'j^ ^ ) men upplevdes av byggaren ändå som 
något sämre än i betonghusen med 220 mm bjälklag (plattbäriag + pågjutning). 
ERFARENHETER FRÄN "FÖRVALTNING": Lägenhetsinnehavama på både övre och undre 
våningen är fullt nöjda med huset och dess ljudisolering. 

O B J E K T 3: Resarö 
ORT: Vaxholm 
BYGGT ÄR: 1993-94 
BYGGHERRE: Vaxholmsbostäder AB respektive privat bostadsrättsförening (SBC). 
UPPLÅTELSEFORM: Hyres- och bostadsrätter 
BYGGENTREPRENÖR: Folkhem Byggnads AB, Stockholm. 
HUSTYP: 4 stycken tvåvåningshus med lägenhetsskiljande bjälklag, 4 respektive 6 lägenheter 
per byggnad. Utvändiga lägenhetsentréer och trappor till övervåningen. Dessutom finns i 
området ett stort antal lägenheter i radhus och parhus. 
ANTAL LÄGENHETER: 20 i "fierbostadshusen", totalt ca 300. 
PRODUKTIONSTEKNIK: Folkhem använder ett med "platsbyggd prefab". Bottenvåningens 
väggelementen tillverkas helt färdiga liggande på grundplattan och övervåningens väggelement 
samt taksektioner tillverkas på grundplattan till nästa hus. Bjälklaget "lösvirkesmonterades". 
Därefter reses andra våningens väggar och taket lyfts på, vilket gör att man har tak över 
konstruktionen på 2 å 3 dagar (alltså i princip motsvarar prefabproduktion). 
BYGGTID: Ca 7 månader per byggnad från gjutning av bottenplatta till inflyttning. 
STOMMENS UTFORMNING: De lätta träbjälklagen är upplagda på 45 mm av undre 
fasadväggens hammarband. Övre fasadväggselementet förskjuts 45 mm utåt och dess syll vilar 
därför direkt på undre elementets hammarband (se figur i kapitel 5). Fasadväggarna har 
lättregelstomme med totalt 240 mm isolering, 13+15 (Protect F) gips på insidan (i nedre 
våningen) och gipsskiva, luftspalt plus träpanel på utsidan. Hjärtväggar har två lag Protect F på 
v'ardera sidan om 45x 120 reglar och kortlingar mellan reglarna. Lägenhetsskiljande väggar är 
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separata med 13+15 gips på 45x90 reglar, 100 luftspalt och stenull i ena halvan. 
LAGENHETSSKIUANDE BJÄLKLAG: Tre av husen har bjälklag av typ I I . I ett av husen 
valde man bjälklagstyp V I , dock med 38 mm golvspånskiva även här. 
ERFARENHETER FRÅN PRODUKTIONEN: Byggföretaget, platschefen och arbetslagen har 
stor erfarenhet av denna produktionsmetod och byggteknik. Man har aldrig funnit det lönsamt 
att istället köpa färdiga element från fabrik. När det gäller bjälklagen användes tidigare bjälklag 
typ I men man upplevde detta som en både dyr och inte alltid så väl fungerande lösning. Därför 
har bjälklag typ II använts på senare tid. Trots att dessa bjälklag uppfyller normkraven med viss 
marginal har man fortfarande vissa klagomål över ljudisoleringen. Ett av husen byggdes därför 
med bjälklag av typ VI . Dessa blev dyrare men en del av prisskillnaden förklaras av ovana vid 
konstruktionen och att leveransen av tunga element inte passats in i produktionen (kranbilen 
kom inte ända fram, man fick ta in en kraftigare kran etc). Trots prisskillnaden tänker man 
fortsätta använda denna typ av bjälklag eftersom det ses som en kvalitetsförhöjning, man räknar 
med jämnare kvalitet (mindre montagekänslig konstruktion) och installationsdragning förenklas. 
ERFARENHETER FRÅN FÖRVALTNING: En hyresgäst i det aktuella området har antytt att 
man "hör ljud från övervåningen" men förvaltaren ser inte särskilt allvarligt på detta utan är 
hittills helt nöjd med byggnaderna. I ett par tidigare område byggda med ungefär samma teknik 
(främst i ett med bjälklag av typ I) finns förhållandevis stora invändningar mot stegljud och 
skrammel i bottenvåningen och förval tama är inte helt nöjda. 

O B J E K T 4: Västra Torp 
ORT: Kungälv 
BYGGT ÅR: 1994-95 
BYGGHERRE: Rommelanda-Torp AB 
UPPLÅTELSEFORM: Hyresrätt i flerbostadshusen (bostadsrätt i parhusen i området). 
BYGGENTREPRENÖR: NCC Väst AB. 
HUSTYP: Två stycken tvåvåningshus med lägenhetsskiljande bjälklag, 4 lägenheter per 
byggnad. Utvändiga lägenhetsentréer och gemensam trappa till övervåningen. Dessutom finns 
parhus, radhus samt några villor i området. 
ANTAL LÄGENHETER: 8 i flerbostadshusen 
PRODUKTIONSTEKNIK: Elementbyggda väggar levererade från fabrik utan installationer 
men med färdigmålad panel. Bjälklagen består av EW-element. Taken platsbyggdes. 
BYGGTID (PER BYGGNAD, SCHAKT T I L L INFLYTTNING): ? 
STOMMENS UTFORMNING: Byggnaderna är 10x20 respektive 10x16 meter. Bjälklagen 
spänner från gavelväggen till den lägenhetsskiljande väggen via en bärande mellanvägg (med 
riktning tvärs huskroppen). Bjälklagen bäres alltså av gavelväggarna och de lägenhetsskiljande 
väggarna medan taklastema bäres av längsgående ytterväggarna (stående kortlingar för lasten 
tvärs våningsskiftet). Fasadväggarna har stomme av isolerreglar med 195 mm isolering, ett lag 
standardgips på insidan och skiva plus träpanel på utsidan. Den bärande mellanväggen har två 
lag Protect F på vardera sidan om 45x95 reglar och kortlingar på halva höjden. Lägenhets
skiljande väggar är separata med två lag gips (ett lag på övervåningen) på 45x 120 reglar med 
145 mm stenull. Grundläggningen utgörs av betongplatta på mark. Tack vare stommens låga 
vikt kunde man undvika pålning genom att istället förlasta grundplattoma. 
LÄGENHETSSKIUANDE BJÄLKLAG: Bjälklag typ V. 
ERFARENHETER FRÅN PRODUKTIONEN: Entreprenören har stor erfarenhet av denna 
hustyp och byggteknik. När det gäller produktionsteknik har man omväxlande använt färdiga 
element från fabrik respektive element byggda i fältfabrik. Valet styrs i allmänhet av prisbilden 
som varierar i takt med arbetskraftstillgången i egna företaget och konkurrenssituationen inom 
elementindustrin. Platschefen för detta bygge är dock helt övertygad att fabriksprefab är att 
föredra. Han anser att möjligheterna till kvalitetssäkring ökar genom den väderskyddade 
produktionen och framhöll vidare att målningen av fasadpanelen är en av de allra största 
fördelama. Dessutom är fabriken mycket bättre lämpad för de delvis komplicerade snickerierna i 



A.4 

Västra Torp-husen. När det gäller de lägenhetsskiljande bjälklagen anser platschefen att dessa 
komplicerar byggprocessen avsevärt (kraftigare kran än för övriga bygget, besvärligare 
materialhantering till övervåningen pga ej färdigt golv innan takläggning. Bjälklag typ V anses 
dock fungera väl (har i princip alltid använts i NCC Västs produktion) men priset anses högt. 
En speciell erfarenhet från detta bygge var att ventilationskanalerna (FTX-system) som måste 
dras under betongplattan krävde mycket arbetskrävande gipsinbyggnad och byggherren blev 
inte nöjd med resultatet. Platschefen förordar därför i efterhand ett samverkansbjälklag (tunnplåt 
och betong) plus "pendlat" undertak som kan dölja dessa installationer. 
ERFARENHETER FRÅN FÖRVALTNING: Inga än från detta objekt. 

O B J E K T 5: Kv. Förmannen 
ORT: Kristianstad 
BYGGT ÅR: 1993 
BYGGHERRE: AB Kristianstadbyggen 
UPPLÅTELSEFORM: Omsorgslägenheter 
BYGGENTREPRENÖR: Skånska Syd AB. 
HUSTYP: Tvåvånings fierbostadshus med hiss och central korridor. 
ANTAL LÄGENHETER: 8 
PRODUKTIONSTEKNIK: Prefabricerade element från Nordiska Trähus AB för samtliga 
bärande väggar samt bjälklagen. Lägenhetsskiljande väggar och ytterväggar levererades 
kompletta och förberedda för el installationer. Bärande innerväggar levererades med en sida 
gips. Övriga innerväggar är platsbyggda. Bjälklagselementen levererades med spånskiva, 
bjälkar och mineralull medan undertak och golvgips monterades på plats. 
BYGGTID: 4 månader från gjutning av betonggrund till inflyttning. 
STOMMENS UTFORMNING: Byggnaden är 13x29 meter i plan, varav tvåvåningsdelen är 
13x20 meter. Bjälklagen spänner över cirka halva husbredden och är kontinuerliga över en 
bärande mellanvägg. Bjälkarna är upplagda på undre väggelementets hammarband. Övre 
våningens syll vilar direkt på bjälkarna som har ett 70 mm urtag vid ytterväggen för 
installationer. Ytterväggarna har sågade reglar 45x195 med 195 min.ull och skalmur av tegel 
(bärande ytterväggar har dubbel gips, 13+15 mm). Bärande innerväggar har 2x 15 Protect F 
gips på 45x120 reglar med kortlingar på halva höjden och 95 min.ull. Lägenhetsskiljande 
väggar är separata med två lag gips (Protect F på bärande väggar) på 45x70 reglar och 70 
min.ull. Grundläggningen utgörs av betongplatta på mark. 
LÄGENHETSSKIUANDE BJÄLKLAG: Bjälklag typ I med sågade bjälkar 45x220 mm. 
Dessutom har man en "förstärkningslist", en liggande 22x120, limmad under och längs 
bjälkarna som ger ytterligare styvhet (och håller isoleringen på plats vid transport). 
ERFARENHETER FRÅN PRODUKTIONEN: Erfarenheterna är goda från detta byggprojekt. 
Byggentreprenören som inte hade tidigare erfarenhet av prefab-byggande i trä upplevde att detta 
fungerade väl med undantag av vissa installationer. Under våtrummen tvingades man sänka 
innertaken för att dra avloppsinstallationer, vilka inte var förberedda i bjälklagselementen och 
inte kunde monteras i efterhand. Dessutom var bjälklagselementen inte förberedda för 
golvbrunnar vilket medförde att man fick plocka bort isolering. Vertikala schakt för 
installationer var ej heller förberedda. Installationsarbetet, förutom el, upplevdes därför som 
något besvärligare än vid platsbyggande. Detta hus blev något dyrare att producera än de 
identiska hus som tidigare byggts med stålpelare, plattbärlag och utfackningsväggar men den 
avsevärt sänkta byggtiden uppvägde i form av lägre kreditivkostnader till likvärdigt 
kostnadsmässigt resultat. Den korta byggtiden (främst på grund av att man slipper torktidema) 
var främsta anledningen till att man valde prefab trästomme. Dessutom anser entreprenören att 
träbyggandet klart föredras av byggnadsarbetarna. 
ERFARENHETER FRÅN FÖRVALTNING: Man har inte fått några negativa reaktioner från 
lägenhetsinnehavama eller personalen. Byggherren/förvaltaren har även i övrigt positiva 
erfarenheter av fierbostadshus med trästomme (med viss reservation för stegljudsisolering). 
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O B J E K T 6: Kv. Vespern 
ORT: Mellerud 
BYGGT ÅR: 1991-92 
BYGGHERRE: HSB 
UPPLÅTELSEFORM: Hyresrätt 
BYGGENTREPRENÖR: Skånska Väst AB. 
HUSTYP: 6 stycken tvåvånings flerbostadshus med vardera fyra lägenheter (plus 4 parhus 
inom området). 
ANTAL LÄGENHETER: 24 (+8) 
PRODUKTIONSTEKNIK: Platsbyggnadsteknik. Bärande väggar sammansattes liggande på 
byggplatsen (inklusive utvändig gips på ytterväggar). Under byggtiden lades ett provisoriskt 
golv av plywood på bjälkarna som arbetsplattform. Installationer tvärs bjälkarna drogs då 
bjälkarna monterades. 
BYGGTID (PER BYGGNAD, SCHAKT TILL INFLYTTNING): ? 
STOMMENS UTFORMNING: Byggnaden är 8,5x 18 meter i plan. Bjälklagen spänner i husets 
längsled och bäres av gavelytterväggama och lägenhetsskiljande väggarna med en bärande 
mellanvägg som mittstöd. Taket bäres av längsgående ytterväggarna och vid våningsskiftena 
överföres lasterna via stående kortlingar. Ytterväggarna har lättreglar 45x170 med 170 min.ull 
och skalmur av tegel (bärande ytterväggar har dubbel gips, 13+15 mm). Bärande innerväggar 
har 2x15 Protect F gips på 45x95 reglar med kortlingar på halva höjden. Lägenhetsskiljande 
väggar är separata med två lag gips på 45x 120 reglar och 120 min.ull (bärande Igh.skiljande 
väggar har kortlingar på halva höjden). Grundläggningen utgörs av betongplatta på mark. 
LÄGENHETSSKIUANDE BJÄLKLAG: Bjälklag typ I . 
ERFARENHETER FRÅN PRODUKTIONEN: Anledningen till att man valde trästommen var 
att detta bedömdes produktionsmässigt lättare för denna byggavdelning. Såväl arbetsledningen 
som personalen var erfarna träbyggare från områden med markbostäder. Man gjorde därför inga 
egentliga jämförelsekalkyler förutom för bjälklagen. Härvaide man mellan bjälklag av typ I och 
V och kom fram till att bjälklag I skulle bli billigare att producera. Dessutom hade man 
ventilationsinstallationer som skulle dras tvärs bjälkarnas riktning vilket med ett bjälklag av typ 
V skulle medfört att man tvingats dra dessa under betongplattan. Även det faktum att husen 
byggdes vintertid bidrog ti l l stomvalet. För den aktuella typen av bjälklag betonar entreprenören 
behovet av kvalitetssäkring genom utbildning och uppföljning eftersom konstruktionen är 
såpass känslig och ovanlig. Man hade ett flertal möten med arbetsledning, byggarbetare och 
installatörer där även Gyproc var med och informerade om hur konstruktionen skulle utföras. 
Kort byggtid hade inte särskilt hög prioritet för detta bygge så totaltiden var nog inte nämnvärt 
kortare än med annan teknik. Entreprenören ser dock stora fördelar när det gäller byggtid främst 
med hänsyn till att man slipper uttorkningstidema för betongen. 
ERFARENHETER FRÅN FÖRVALTNING: Förvaltaren har inga negativa erfarenheter från 
förvaltningen av detta objekt. Vid garantibesiktningen frågade man ett antal hyresgäster specifikt 
om ljudisoleringen varvid samtliga sade sig vara helt nöjda. I området finns olika typer av 
hushåll inkluderande ett flertal barnfamiljer. 

O B J E K T 7: Vetlanda 
ORT: Vetlanda 
BYGGT ÅR: 1992 
BYGGHERRE: Kenneth Ros. 
UPPLÅTELSEFORM: Hyresrätt. 
BYGGENTREPRENÖR: ?. 
HUSTYP: Två stycken 2,5-vånings flerbostadshus med två lägenheter per plan (etagelägenheter 
överst). Ena huset har dessutom källare med förrådsutrymmen och har alltså totalt fyra plan. 
ANTAL LÄGENHETER: 8 
PRODUKTIONSTEKNIK: Prefabricerade element från Myresjöhus AB. Ytterväggar och 
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lägenhetsskiljande väggar levererades helt färdiga medan bärande innerväggar levererades med 
ena sidans gips monterad. Taken levererades i form av färdiga takstolar samt plywoodluckor 
1,2x2,4 meter med strö- och bärläkt. Bjälklagselement levererades i form av s.k. EW-element. 
BYGGTID: Total byggtid för de två husen från färdig grund var 6 månader. Lägenheterna i 
bottenvåningen hade inflyttning efter 3 respektive 4 månader 
STOMMENS UTFORMNING: Bjälklagen spänner tvärs huset över en bärande hjärtvägg. 
Våningsskiftena är utförda enligt Myresjös typlösning, dvs bjälklagen vilar på väggelementens 
(lätt)hammarband. Övre våningens väggelement vilar i sin tur på bjälklagens träbjälkar. I huset 
med källare har man totalt tre våningsskiften där väggblocken belastar bjälkarna i deras 
höjdriktning (inklusive taklaster). Det finns inga stående kortlingar vid bjälkarna. 
Ytterväggselementen har 240 mm Kartro lättreglar med 240 min.ull och två lag gips (13+15 
mm) på insidan (i bottenvåningen). Lägenhetsskiljande väggar (ej bärande) är dubbla 
konstruktioner med vardera 70 träreglar, 70 min.ull 2x13 normalgips och 55 luftspalt mellan 
dem. Bärande hjärtväggen har två lag Protect F gips på vardera sidan om 120 mm reglar samt 
kortlingar på halva höjden. Fasadmaterialet är tegel utom i gavelspetsarna där man har träpanel. 
LÄGENHETSSKIUANDE BJÄLKLAG: Bjälklag typ V. 
ERFARENHETER FRÅN PRODUKTIONEN: Byggherren, som har stor eri"arenhet av 
Myresjös entreprenadverksamhet, upplevde bjälklagselementen till detta objekt som mycket bra. 
Man fick snygga innertak utan särskilt för- eller efterarbete. Ett enda element fick man vissa 
nedböjningsproblem med och tvingades stämpa vid fogning. Installationsdragning gjordes i 
mycket liten utsträckning i bjälklagets plan. VA-installationer dras uteslutande i vertikala schakt 
och den lilla andel som var horisontell drogs genom bjälkarna. Ventilationen är en 
frånluftsanläggning. Alla elinstallationer, förutom till ytterbelysningen, drogs på plats. 
ERFARENHETER FRÅN FÖRVALTNING: Byggherren har inte gjort någon allmän 
rundfrågning bland hyresgästerna om hur de upplever ljudisoleringen. Inga klagomål har dock 
framkommit spontant. Byggherren bor själv i ett av husen och anser att ljudisoleringen är 
fullgod. Angående luftljud berättade byggherren att de provat före inflyttning med att dra upp en 
ljudanläggning så högt att man "inte kunde vistas i den lägenheten" och sedan gått runt och 
lyssnat i de andra lägenheterna. De hörde ingenting i de angränsande lägenheterna. Vissa smärre 
sprickor och deformationer har uppstått men omfattningen är inte större än "normalt" och inget 
tycks kunna härledas till deformationer vid våningsskiftena. Inga deformationer mellan 
tegelfasaden och trästommen har noterats. 

O B J E K T 8: Kv, Uttern 
ORT: Haninge 
BYGGT ÅR: 1991-92 
BYGGHERRE: Riksbyggen 
UPPLÅTELSEFORM: Hyresrätt 
BYGGENTREPRENÖR: JM Bygg och Fastighet AB. 
HUSTYP: Fyra stycken tvåvånings flerbostadshus med två lägenheter per plan. Utöver dessa 
16 lägenheter består området av 59 lägenheter i radhus och 22 i parhus. 
ANTAL LÄGENHETER: 16 (+81) 
PRODUKTIONSTEKNIK: Prefabricerade element från Myresjöhus AB enligt samma metod 
som objekt 7. 
BYGGTID: ? (Montaget av vardera byggnad tog tre dagar.) 
STOMMENS UTFORMNING: Husens planmått är 9,5x15 m. Stommens utformning är 
identisk med objekt 7 men dessa hus har endast två plan och ingen källarvåning. Fasadmaterialet 
är träpanel. Grunden är en betongplatta på mark. 
LÄGENHETSSKIUANDE BJÄLKLAG: Bjälklag typ V 
ERFARENHETER FRÅN PRODUKTIONEN: Den aktuella produktionsavdelningen hos 
entreprenören hade ingen tidigare erfarenhet av flerbostadshus med trästommar. Områdets 
övriga markbostäder byggdes dock med element från Myresjöhus och det var naturligt att välja 
deras flerbostadshus för smålägenheterna i området. Platschefen anser att erfarenheterna var 



A.7 

mycket positiva och ser helst att denna typ av hus byggs på samma sätt i fortsättningen, främst 
för att man slipper betongstommens uttorkningstider och att elementen byggs under perfekta 
förhållanden (ingen fukt). Han anser också att elementen hade god passning. Bjälklagen (typ V) 
upplevdes dock som produktionsmässigt krångliga. Platschefen anser dessutom att de färdiga 
golven är "svampiga" och ljudisoleringen enligt mätning var endast precis godkänd enligt nu
varande normer. Bjälklagselementen är tunga och kräver "stor" kran. Ett hus med fyra lägen
heter monterades på 3 dagar och andra dagen gick åt till bjälklagselementen. Denna dag fick man 
alltså ta dit en större kran. Avloppsinstallationer i bjälklagen fick läggas under innertaket i 
kanaler där de inte kunde dras mellan bjälkar. De främsta fördelama med prefabricerat 
träbyggande framför betongstommar sammanfattades som; Kortare byggtid, "mindre" kranar, 
flexiblare. Med flexiblare menas att håltagningar, ändringar och korrektioner görs lättare. 
ERFARENHETER FRAN FÖRVALTNING: Hyresgästerna har inte haft några speciella 
anmärkningar i detta objekt. Förvaltaren har haft en del extra arbete med justeringar med hänsyn 
till rörelser i stommen. Särskilt under den extremt varma sommaren 1994 var detta påtagligt. 
Man ser dock inte detta som något stort problem eftersom rörelserna förväntas avstanna. 

O B J E K T 9: Östra Vega 
ORT: Järfälla 
BYGGT ÅR: 1994 
BYGGHERRE: Bostadsrättsförening 
UPPLÅTELSEFORM: Bostadsrätt 
BYGGENTREPRENÖR: Siab AB 
HUSTYP: Totalt 18 lägenheter i tvåvånings flerbostadshus med tre, två respektive en lägenhet 
per plan. Utöver dessa lägenheter består området av 71 lägenheter i radhus och parhus. 
ANTAL LÄGENHETER: 18 (+71) 
PRODUKTIONSTEKNIK: Prefabricerade element. Ytterväggar och lägenhetsskiljande väggar 
levererades helt färdiga inkl installationer och bärande mellanväggar levererades med gips på ena 
sidan. Taken platsbyggs. Bjälklagen levererades som element från Nordblocket (bjälklag VI). 
BYGGTID: 4 månader från gjutning av grundplatta till inflyttning.Det tog fyra dagar att få två 
hus åt gången under tak (nedre våningens väggar första dagen, bjälklagen andra, övre plans 
väggar tredje och taken fjärde dagen). 
STOMMENS UTFORMNING: Husens planmått varierar. Bjälklagen spänner tvärs huset via 
bärande innervägg i två av byggnaderna och i husets längsled från gavelvägg till lägenhets
skiljande väggen över en bärande hjärtvägg i övriga byggnader. Våningsskiftena är utförda 
enligt bjälklagstillverkarens typlösning, dvs bjälklagselementen vilar på väggens hammarband. 
Övre våningens väggelement vilar i sin tur på bjälklagselementens kantbjälkar. Ytterväggarna 
har två lag gips (13+15 mm) på insidan (bärande väggarna i bottenvåningen). Lägenhets
skiljande väggar är dubbla konstruktioner. Bärande hjärtväggen har två lag 15 mm gips på 
vardera sidan om 120 mm reglar samt kortlingar på halva höjden. Fasadmaterialet är träpanel. 
LÄGENHETSSKIUANDE BJÄLKLAG: Bjälklag typ VI 
ERFARENHETER FRÅN PRODUKTIONEN: Tidigare har entreprenören använt bjälklag typ 
V men här valde man typ VI istället för att installationsarbetet underiättas avsevärt och görs 
snabbare. Den stora nackdelen produktionsmässigt med bjälklag av typ V eller VI är material
hanteringen. Eftersom man inte har färdigt golv i dessa direkt efter montering kan man inte lyfta 
in gipset till övervåningen utan enbart spånskivor och mineralull. Gips och övrigt material måste 
sedan i princip bäras in. Håltagningen är ett bekymmer med bjälklag av typ V och VI och 
dessutom medförde tunga elementen att det krävs en tyngre kran. Ljudisoleringen anses 
tillräckligt bra men mätningarna visar genomgående att man ligger precis på gränsen till 
normkravet för båda bjälklagstypema. I detta objekt använde man en ny metod för snabbare 
uttorkning av bottenplattan. En elkabel gjöts in i plattan som sedan värmde upp och torkade ut 
den mycket snabbare än med de fläktar man använt tidigare (40 dagar från gjutning tills mattorna 
kunde läggas på betongen jämfört med cirka 3 månader med fläktar). Problemet med denna 
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metod är att detta "drar loss" en stor mängd fukt i början vilket kräver god ventilation. Man fick 
vid detta bygge en del problem med gipsskivorna som eventuellt kan hänföras till detta. Den 
största fördelen med att bygga med prefabricerade trästomme jämfört med betongstomme anser 
man vara att antalet byggnadsarbetare som behövs för ett sådant här bygge är mycket lågt och att 
maskinkostnadema blir mycket lägre, bland annat för kranar. 
ERFARENHETER FRÅN "FÖRVALTNING": Inga än. 

O B J E K T 10: Porsön 
ORT: Luleå 
BYGGT ÅR: 1994 
BYGGHERRE: Lindbäcks Hyresfastigheter AB 
UPPLÅTELSEFORM: Hyresrätt (studentbostäder) 
BYGGENTREPRENÖR: Lindbäcks Bygg AB, Piteå (se även objekt 1) 
HUSTYP: Två fyravånings- och fem tvåvåningshus. Fyravåningshusen har 4 lägenheter per 
plan (två 1 :or och två 2:or). Tvåvåningshusen har en mix av 4:or och 2:or. Invändiga 
lägenhetsentréer och trappor (samt hissar). 
ANTAL LÄGENHETER: 56. 
PRODUKTIONSTEKNIK: Husen byggdes i form av volymmoduler om 3,6x7,2x3,0 m i egna 
fabriken i Piteå. Takelementen tillverkades i "fältfabrik". Installationer gjordes i fabrik och var 
framdragna under respektive modul till trapphusen där de anslöts till vertikala schakt på plats. 
BYGGTID: Hela området byggdes på ca 6 månader inklusive markarbeten, grundläggning och 
modulproduktionen. Husresningen tog en till två dagar. 
STOMMENS UTFORMNING: Husen är i samtliga fall 7,2 meter djupa (två moduler i bredd 
eller en på tvären). Bjälklagen är fritt upplagda med spännvidden 3,6 m och är inhängda direkt i 
väggreglarna. Väggreglarna i varje modul är obrutna från överkant i modulen under till överkant 
modul. Innertaken är helt separerade från bjälklagen och utgör "tak" i modulen. Konstruktionen 
bärs av 120 mm reglar. Mellan innertak och bjälklag finns ett installationsutrymme med höjden 
170 mm där samtliga installationer dras ut till schakt i trapphus. Lägenhetsskiljande väggar är 
alltid modulskiljande och har dubbla reglar 45x70 och två lag gips på varje sida. Ytterväggar har 
170 stående + 50 liggande reglar och dubbla 13 mm gipsskivor på insidan samt 9 utegips, luft
spalt och fasad av träpanel i tvåvåningshusen resp. cementfiberskivor i 4-våningshusen. För4-
våningshusen gäller följande; Varje modul har sex inbyggda RHS-pelare (70x70) som utgör 
"primärt bärande stomme" för vertikal krafter. Modulema sammanbinds i vertikalled genom att 
RHS-profilema träs över en konisk topp på pelarna i modulen under och dras samman med 
genomgående dragstag av stål, se figur i kapitel 5. Stabilisering mot horisontalkrafter utgörs av 
dragstag respektive extra bjälkar i bjälklagsskivan respektive innertaket samt genom skivverkan 
i mellanväggar med ett lag 13 mm plywood innanför gips. Reaktionskraftema från dessa förs till 
pelarna/dragstagen vidare till plint/balk-grunden. Trappan i trapphuset är av prefabricerade 
betongelement. Trapphusets vilplan är träkonstruktioner. Hissen är en kuggstångshiss. 
LÄGENHETSSKIUANDE BJÄLKLAG: Separat bjälklag och innertak (bjälklag typ IV). 
ERFARENHETER FRÅN PRODUKTIONEN: Montaget av modulema i 4-våningshusen var 
mycket smidigt och uppvägde klart det besvär det innebar att bygga in stålprofiler i träelementen 
med höga toleranskrav. Det var avsevärt smidigare att montera dessa moduler än de med ren trä
stomme i tvåvåningshusen. Monteringen på bygget skedde när samtliga moduler till respektive 
byggnad levererats från fabriken (två moduler kördes med varje bil). RHS-pelama i modulen 
passades in på respektive styrkoner (i grunden eller i underiiggande modul) och spändes fast 
med ett dragstag. Fyravåningshusen monterades på en till två dagar och tvåvåningshusen på en 
dag. I det fall man inte blev klara på en dag lades de förtillverkade takelementen på över natten 
för att väderskydda ("enklare än att lägga på presenningar"). Modulema tillverkades helt färdiga 
exklusive tapeter, mattor och lister. Våtutrymmena färdigställde helt i fabriken. 
ERFARENHETER FRÅN FÖRVALTNING: Hyresgästema har enbart hafi positiva 
kommentarer om husen hittills (cirka 6 månader sedan inflyttning). 
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Bilaga B. Lägenhetsskiljande bjälklag 

I denna bilaga redovisas kostnadsberäkningar för de sex olika typer av lägenhetsskiljande 
bjälklag som förekommit i de studerade flerbostadshusen. Dessutom redovisas exempel på 
resultat från stegljudsmätningar i fält samt beräkningar av bjälklagens styvhets- och 
sviktegenskaper. 

Kostnadsberäkningar 

Kostnadssammanställningen för respektive bjälklagstyp baseras dels på uppgifter från 
Sektionsfakta 94/95 (1994), dels på uppgifter från de entreprenörer som gjort uppföljningar av 
sin egen produktion. Materialkostnader har i möjligaste mån helt baserats på Sektionsfakta 
94/95 (avser prisläge februari 1994 och en objektsstorlek om 2500 m-). De kostnadsuppgifter 
som saknas i denna referens har inhämtats från tillverkare eller leverantörer. Alla åtgångstal för 
material har antagits vara 1,0. Tidsåtgången för de olika momenten i bjälklagsmontaget 
redovisas dels enligt Sektionsfakta, dels enligt entreprenöremas uppgifter. I beräkningarna av 
kostnader för färdigt bjälklag har omkostnader för produktionen inte inkluderats eftersom denna 
beräkning skiljer avsevärt mellan olika aktörer. Direkt arbetskostnad per timma har antagits till 
2(X) kronor/timma, vilket kan anses gälla i Stockholmsområdet (jämför Kv. Largen i kapitel 6). 

Stegljudsnivåer 

För varje bjälklagstyp redovisas några exempel på resultat från stegljudsnivåmätningar i fält med 
hammarapparat. Exemplen avser ge en allmän bild av de olika bjälklagstypemas 
ljudisoleringsegenskaper med avseende på stegljud. Eftersom avsevärda variationer kan 
förekomma mellan till synes identiska bjälklag bör inte några långtgående slutsatser dras från 
detta begränsade urval av mätresultat. För varje mätning redovisas beräknad "vägd normaliserad 
stegljudsnivå" L'^ ^ enligt SS-ISO 717/2 (1983) För de mätningar som åven innefattar 
frekvensområdet 50-100 Hz redovisas även korrektionstermen Cj 5Q.25(X) *^nl'gt ISO/DIS 717/2 
(1994) samt det alternativa stegljudsindexet \^ enligt Bodlund (19^5), se vidare kapitel 3. 

Styvhets- och sviktegenskaper 

Beräkningen av bjälklagens styvhets- och sviktegenskaper och bedömningen av den subjektiva 
upplevelsen av dem har gjorts enligt Ohlsson (1984), se även Boverket (1991). Beräkningarna 
har utförts med hjälp av PC-programmet BLAG (Aby-konsult, 1991). Detta program använder 
"finita element-metoden" (FEM) för beräkningar av en balkrostmodell av bjälklaget som även 
beaktar plattverkan (det vill säga bland annat lastfördelning mellan bjälkar i det statiska fallet). 
Resultaten från beräkningarna finns sammanställda grafiskt i kapitel 3. 
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Bjälklag typ I 
Lätt bjälklag enligt Gyprocs "Lägenhetsskiljande bjälklag" (1992b) 

^ mm mm 
Ml m\\\ 

2 \ I 3 gol\ gips 
22 spånski\ a 
250 Masonilc balk s 6(X) (alt. 45\22() bjälkar) 
2x95 mineral ull 
25 Gypnx: akuslikprofil s 400 
2x13 gips 

Kostnad/färdigt bjälklag 

2x 13 golvgips 
22 golvspånskiva 
250 Masonite balk c 600 
2x95 mineralull 
25 Gyproc ak.profil c 400 
2x13 gips 
provisoriskt golv 

Sektionsfakta: Skånska Väst: Siab (kalkyl): 
Tid Material Tid Tid 

0,26 46,40 0,20 0,15 
0,22 35,10 0,14 0,12 
0,17 53,25 0,06 0,35 
0,12 50,30 0,10 (ingår ovan) 
0,18 24,90 0,12 0,15 
0,36 30,30 0,33 0,30 

(0,05) 
1,31 240,25 0,95 1,07 

262 190 214 
240 240 240 

502 430 454 

Arbetskostn. (tid x 200 kr/tim) 
Material 
Totalt (kr/m- bjl.area) 

Fördelar: 
Relativt beprövad 
God ljudisolering (även 60-100 Hz) vid rätt utförande 
Relativt lätt att montera installationer vid bjälklagsmonteringen 
Låg vikt 
Nackdelar: 
Besvärlig konstruktion med många skikt (ökar risken för misstag) 
Akustikprofilen är montagekänslig (många misstag har gjorts) 
Relativt dyr konstruktion 

Styvhets- och sviktegenskaper 
Antaganden om bjälklagets verkningssätt: 
I styva riktningen (bjälkarnas längsriktning) antas fullständig samverkan mellan 
golvgipsskivoma, mellan golvgipset och spånskivan samt mellan spånskivan och bjälkarna på 
grund av att samtliga skikt limmas. Innertaksgipset ger inget bidrag till böjstyvheten. I veka 
riktningen antas fullständig samverkan mellan golvgips och spånskiva. Dessutom antas 
akustikprofilen ge ett visst (schablonmässigt) styvhetstillskott genom ramverkan 
(Vierendeelbalksverkan). Massan hos innertakets gipsskivor inkluderas i bjälklagsmodellens 
massa vid sviktberäkningama. Detta är något på osäkra sidan vid högre resonansfrekvenser på 
grund av akustikprofilens fjäderverkan. Den relativa dämpningen t, antas i nedanstående 
modeller vara 1 % där spännvidden är < 5m och 0,9 % där spännvidden är 2:5m. 
Bjälklagsmodellens stvvhet och massa: 
D^ = 2,5 MNm^/m 
Dv = 32 kNm-/m 
Dĵ y = 32 kNm-/m (antas lika med Dy) 
g = 72 kg/m2 
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Bjälklag la: 
Detta bjälklag är ett "standardbjälklag" som använts för samtliga bjälklagstyper för jämförelse av 
egenskaper. Bjälklaget antas fritt upplagt runt kanterna och har bredden 8 meter medan 
bjälkarnas spännvidd varieras från 3 till 5 meter. Sviktegenskaperna för ett fritt upplagt bjälklag 
med spännvidden L kan antas vara ungefär lika dem för ett kontinuerligt bjälklag med två spann, 
vardera med spännvidden L, vilket är en i praktiken vanligare förekommande lösning. 
Nedböjningen under punktlast blir dock något större för det fritt upplagda bjälklaget. 
Bjälklag Ih: 
Detta bjälklag är modellerat efter objekt 6 (se bilaga A) och är kontinueriigt över två spann, 
vardera med spännvidden 4 m. Bredden B är 8,7 m. Den bärande hjärtväggen antas utgöra ett 
oeftergivligt stöd (endast smärre avväxlingar) och bjälklaget antas fritt upplagt längs övriga 
ränder. Följande resultat har beräknats för detta bjälklag: 

Beräkningsresultat för bjälklag la med olika spännvidder samt för bjälklag Ib: 
Bjälkarnas spännvidd, L fm] 3,5 4,5 5,5 Bjälklag Ib 

Nedböjning under 1 kN 
punktlast, w Imm] 0,32 0,53 0,78 0,31 

Lägsta resonansfrekvens, f j [Hz] 24,1 14,6 9,8 18,5 

Maximal impulshastighetsrespons, 
Uvei [(mm/s)/Ns] 8,2 7,3 6,0 8,0 

Dämpkoefficient, f [s ^] 0,24 0,15 0,09 0,18 

Resultat från stegljudsmätningar med hammarapparat 
80 

I 
% 
Sä 
M 

I-1 (sovrum , plastmalta) 

1-2 (sovrum, linoleum) 

1-3 (vard.rum, parkett) 

1-4 (vard.rum, parkett) 

100 1000 Frekvens [Hz] 

Bjälklag L ' n [ d B I Q 50.2500 i^^l h Max d i f f mot L-ref kurva IdB] 

I - l 
1-2 
1-3 
1-4 

54 
57 
52 
51 

2 
O 
3 
3 

62 
64 
63 
62 

13 
13 
13 
10 
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Bjälklag typ II 
Lättbjälklag med enkel tjock spånskiva och undertaket upphängt i "ljudbyglar" och läkt 
(alternativt akustikprofiler). 

38 spånskiva (all. 30 spånskiva V313) 
300 Masonite balk s 6(X) 
livisolering mineralull 
2x95 mineralull 
ljudbygel + 43x34 irälUkt s 400 (alt. ak.protil) 
2x13 gips 

Kostnad/färdigt bjälklag: Sektionsfakta: Folkhem Bygg: NCC Väst: 
Tid Material Tid Tid 

38 golvspånskiva (ca 50) 
alt. 30 golvspånsk. V313 ca 0,25 ca 60 0,25 
300 Masonite balk c 600 0,17 60,00 0,08 
livisolering, balk 0,07 11,85 (ingår nedan) 
2x95 mineralull 0,12 50,30 0,13 
ljudbygel Adarma c 400 ca 0,2 ca 25 0,17 
45x34 glespanel c 400 (ingår ovan) ca 12 (ingår ovan) 
2x13 gips 0,36 30,30 0,13 

1,17 ca 249 0,76 1,00* 

Arbetskostn. (tid x 200 kr/tim) 234 152 200* 
Material 249 249 257* 
Totalt (kr/m- bjl.area) 4 8 3 4 0 1 4 5 7 * 

Detta bjälklag hade 22+16 spånskiva med korksmulepapp emellan som överskikt. 

Fördelar: 
Relativt billig konstruktion 
Enkelt montage (undantaget akustikbyglama) 
Ingen kortslutningsrisk med byglarna 
Mycket låg vikt 
Relativt lätt att montera installationer vid bjälklagsmonteringen 
Nackdelar: 
Tveksam ljudisolering (även med riktigt monterade ak.profiler eller byglar) 
I lättaste laget vad beträffar svikt (dock relativt goda egenskaper vid 300 mm hög balk) 
Stor konstniktionshöjd (435 mm vid 300 mm hög balk) 

Styvhets- och sviktegenskaper 
Antaganden om bjälklagets verkningssätt: 
I styva riktningen (bjälkarnas längsriktning) antas fullständig samverkan mellan spånskivan och 
bjälkarna på grund av att spånskivan spik- eller skruvlimmas fast. Innertaksgipset ger inget 
bidrag till böjstyvheten. I veka riktningen antas endast spånskivan ge bidrag till styvheten 
eftersom ljudbyglamas troligen inte är tillräckligt styva för att åstadkomma ramverkan. Massan 
hos innertakets gipsskivor samt träläkt inkluderas i bjälklagsmodellens massa vid 
sviktberäkningama. Detta är något på osäkra sidan vid högre resonansfrekvenser på grund av 
ljudbyglamas fjäderverkan. Den relativa dämpningen t, antas i nedanstående modeller vara 1 % 
där spännvidden är < 5m och 0,9 % där spännvidden är > 5m. 
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4,7 m 

Bjälklag I/h: 

6,0 m 

2,7 m 
Spv^riktn. ip^ ,^^^ 

4,6 m 

Limträbalk 
3,3 m 

Bjälklagsmodellens styvhet och massa: 
Dx = 2,5 MNm-/m 
Dy = 14 kNm-/m 
Dxy = 14 kNm-/m (antas lika med Dy) 
g = 58kg/m2 

Bjälklag Ila: 
Detta bjälklag är ett "standardbjälklag" som använts för samtliga bjälklagstyper för jämförelse av 
egenskaper, se bjälklag typ I (bjälklag la). Bjälklaget är fritt upplagt med planmåtten L x 8m. 
Bjälklag llh: 
Detta bjälklag är modellerat efter objekt 3 (se bilaga A) och är kontinuerligt över två spann, med 
spännvidderna 4,7 respektive 4,56 m. Bredden B är 5,97 m. "Mittstödet" utgörs av två fritt 
upplagda limträbalkar (140x315 mm), understödda av en limträpelare, och bjälklaget antas fritt 
upplagt på oeftergivliga stöd längs övriga ränder, se figuren ovan. 
Beräkningsresultat för hjälklag Ila med olika spännvidder samt för bjälklag lib: 
Bjälkarnas spännvidd, L [ml 3,5 4,5 5,5 Bjälklag lib 

Nedböjning under 1 kN 
punktlast, w [mm| 0,40 0,66 0,99 0,61 

Lägsta resonansfrekvens, f ] |Hz| 26,7 16,2 10,8 15,3 

Maximal impulshastighetsrespons, 
Uyei [(mm/s)/Ns| 11,1 10,1 9,2 7,6 

Dämpkoeff^cient, f j ̂  | s'' ] 0,27 0,16 0,10 0,15 

Resultat från stegljudsmätningar med hammarapparat 
80 

I 
O II- l (stn rum, plastmatia) 

•A II-2 (vard.riim, parkett) 

•A 11-3 (sovrum, plastmaiui) 

• II-4 (sovrum, plastmatta) 

1(X) 1(XX) Frekvens I Hz I 

Bjälklag L'n w[dB| Q 50.2500 I^IBI Is IdBJ Max diff. mot I.-ref.kurva [dB] 

I I - l 
II-2 
II-3 
II-4 

57 
55 
58 
54 

65 
65 

12 
16 
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Bjälklag typ III 

12 spånskivii + korksmiiicpupp 
22 spånskiNa 
20 mineral Ii bcrboard (125 kg/m3) 
22\95 gicspanel s 400 
45x220 bjälkar K24sfS00 
95 mineralull 
20 /-reglar i 0.8 mm plåt s 600 
2x13 gips 

Kostnad/färdigt bjälklag: Sektionsfakta: Lindhäcks Bygg: 
Tid Material Tid 

12 spånskiva 0,15 22,40 (ingår ej) 
korksmulepapp 0,04 10,65 (ingår ej) 
22 golvspånskiva 0,22 35,10 

(ingår ej) 

20 min.fiberboard 0,10 33,10 
22x95 glespanel c 400 0,11 12,50 
45x220 X24 c 600 0,17 47,00 
95 mineralull 0,06 25,15 
z-profil, tunnplåt c 600 0,12 10,00 
2x13 gips 0,36 30,30 

1,33 226 1,0* 

Arbetskostn. (tid x 200 kr/tim) 266 200* 
Material 226 226 
Totalt (kr/m-bjl.area) 4 9 2 4 2 6 * 
* Tiden avser produktion i fabrik av prefabricerade bjälklagselement och inkluderar även 
installationer i bjälklagen. Dock ingår inte montering på byggarbetsplatsen av elementen och inte 
heller den övre spånskivan samt korksmulepappen som monteras på plats. 

Fördelar: 
God ljudisolering över 100 Hz (mycket lågt stegljudsindex) 
Låg vikt 
Nackdelar: 
Besväriig konstruktion med många skikt (större risk för misstag) 
Dålig ljudisolering vid låga frekvenser 
Tveksamma/dåliga styvhets- och sviktegenskaper 

Styvhets- och sviktegenskaper 
Antaganden om bjälklagets verkningssätt: 
Ingen samverkan mellan skivmaterialen och bjälkarna kan påräknas fördetta bjälklag på grund 
av glespanelen, boarden och korksmulepappen. 1 veka riktningen antas z-profilen tillsammans 
med glespanelen ge ett visst (schablonmässigt) styvhetstillskott genom ramverkan (Vierendeel-
balksverkan). Massan hos innertakets gipsskivor inkluderas i bjälklagsmodellens massa vid 
sviktberäkningama. Detta är något på osäkra sidan vid högre resonansfrekvenser på grund av z-
profilemas fjäderverkan. Den relativa dämpningen ^ antas i nedanstående modeller vara 1 %. 
Observera att den extra eftergivlighet som kan orsakas av mineralfiberboarden i 
golvkonstruktionen ej medtagits vid beräkningarna av styvhet. 



4,25 m 1,8 m 3,7 m 

Stålbalk Bärande 
vägg 

Spv.riktn. 
< > 

B.7 

Bjälklagsmodellens styvhet och massa: 
Dx = 0,67 MNm^/m Bjälklag Illh: 
Dy = 12 kNm^/m 
Dxy = 12 kNm-/m (antas lika med Dy) "̂ '"̂  ^ 
g = 72kg/m2 
Bjälklag/Ila: 
Detta bjälklag är ett "standardbjälklag" som använts för samdiga bjälklagstyper för jämförelse av 
egenskaper, se bjälklag typ I (bjälklag la). Bjälklaget är fritt upplagt med planmåtten L x 8m. 
Bjälklag Illh: 
Detta bjälklag är modellerat efter objekt 1 (se bilaga A) och är kontinuerligt över tre spann, med 
spännvidderna 4,25, 1,8 respektive 3,7 m. Bredden B är 4,4 m. Den ena stödlinjen utgörs av 
en stålbalk (RHS 140x140x63) med spännvidden 4,4 m medan den andra stödlinjen är en 
bärande hjärtvägg som antas oeftergivlig, se figuren ovan. Bjälklaget antas fritt upplagt på 
oeftergivliga stöd längs övriga ränder. 
Beräkningsresultat för bjälklag Illa med olika spännvidder (observera att de beräknade 
spännvidderna skiljer sig från övriga objekt) samt för bjälklag lllb: 
Bjälkarnas spännvidd, L [m] 3,5 4,0 4,5 Bjälklag Illb 

Nedböjning under 1 kN 
punktlast, w [mm] 1,1 1,4 1,8(>1,5!) 1,2 

Lägsta resonansfrekvens, f j [Hz] 12,4 9,5 7,5 (<8!) 8,3 

Maximal impulshastighetsrespons, 
Uvei [(mm/s)/Nsl 11,4 11,2 10,0 

Dämpkoefficient,fi^ [s-'] 0,12 0,10 - 0,08 

Resultat från stegljudsmätningar med hammarapparat 
80 

70 
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n 
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...... j j 
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o III-1 (vard.rum, parkett) 

•A ni-2 (vard.rum, parkett) 

•A III-3 (sovrum, plastmatla) 

100 lax) Frekvens [Hz| 

Bjälklag L'n [dB] Cj 50.2500 (dB] [dB] Max diff. mot I^-ref.kurva [dB] 

I I I - l 
III-2 
III-3 

53 
50 
47 12 65 17 
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Bjälklag typ I V 
Bjälklag och undertak för volymmodulproduktion utvecklat av Lindbäcks Bygg AB 

13 golvgips 
22 spånskiva 
45x220 limträbjälkar L40 s 600 
95 mineralull 

170 installationsutrymme 

45x120 reglar s6(X) 
120 mineralull 
25 Gyproc akustikprofil s 400 
2x13 gips 

Kostnad!m^ färdigt bjälklag: Sektionsfakta: Lindhäcks Bygg: 
Tid Material Tid 

13 golvgips 0,14 23,20 ^ingårej) 
22 golvspånskiva 0,22 35,10 
45x220 limträL? c 600 0,17 ca 80 
95 mineralull 0,06 24,70 • 0,6 
säk.folie 0,15 mm (ståltrådsnät) 0,05 8,00 

• 0,6 

45x120 reglar c 600 0,15 18,80 
120 mineralull 0,07 30,30 
25 Gyproc ak.profil c 400 0,18 24,90 • 0,4 
2x13 gips 0,36 30,30 

1,40 276 1,0* 

Arbetskostn. (tid x 200 kr/tim) 280 200* 
Material 276 276 
Total t (kr/m- bjl.area) 5 5 6 4 7 6 * 

bjälklagen. Dock ingår inte gol v gipsskivan. 

Fördelar: 
God ljudisolering (med ytterligare förbättringar har lägre stegljudsnivåer erhållits) 
Relativt montageokänslig (enda studerade exemplet är dock fabri ksmonterat i volymmoduler) 
Enkelt installationsmontage (i installationsutrymme mellan bjälklag och innertak) 
Låg vikt 
Nackdelar: 
Dyr konstniktion 
Stor konstniktionshöjd 

Styvhets- och sviktegenskaper 
Antaganden om bjälklagets verkningssätt: 
I styva riktningen (bjälkarnas längsriktning) antas full ständig samverkan mellan golvgipsskivan, 
spånskivan och bjälkarna på grund av att skivorna limmas respektive spiklimmas fast. 
Innertakskonstruktionen är här helt frikopplad från bjälklaget. I veka riktningen ger endast 
spånskivan bidrag till styvheten. Massan hos innertaket inkluderas inte i bjälklagsmodellens 
massa vid sviktberäkningarna. Den relativa dämpningen ^ antas i nedanstående modeller vara 1 
% där spännvidden är < 5m och 0,9 % där spännvidden är ^ 5m. 
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Bjälklagsmodellens styvhet och massa: 
Dx = 2,l MNm2/m 
Dy = 12 kNm2/m 
Dxy = 12 kNm^/m (antas lika med Dy) 
g = 41 kg/m2 
Bjälklag IVa: 
Detta bjälklag är ett "standardbjälklag" som använts för samtliga bjälklagstyper för jämförelse av 
egenskaper, se bjälklag typ I (bjälklag la). Bjälklaget är fritt upplagt med planmåtten L x 8m. 
Bjälklag m: 
Detta bjälklag är modellerat efter objekt 10 (se bilaga A) och är fritt upplagt med spännvidden 
3,6 m och bredden B = 7,2 m. Detta motsvarar planmåtten för en volymmodul. 

Beräkningsresultat för bjälklag IVa med olika spännvidder (observera att bjälklaget är 
konstruerat för spännvidden 3,6 m i volymmoduler) samt för bjälklag IVb: 
Bjälkarnas spännvidd, L [m] 3,5 4,5 5,5 BjälklaglVb 

Nedböjning under 1 kN 
punktlast, w [mm] 0,47 0,78 1,2 0,48 

Lägsta resonansfrekvens, f j fHz] 29,3 17,8 11,9 27,7 

Maximal impulshastighetsrespons, 
Uvei [(mm/s)/NsJ 13,6 14,0 11,7 14,3 

Dämpkoefficient, f^ ̂  [ s" M 0,29 0,18 0,11 0,28 

Resultat från stegljudsmätningar med hammarapparat 

m 60 

B 40 
-o— lV-1 (sovrum, ingen golvbel.) 

100 1000 Frekvens I HzJ 

Bjälklag L ' n ^ IdB] Ci,5o.250() [dB] [dB] Max diff. mot I^-reLkurva [dB] 

IV-1 54 1 62 
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Bjälklag typ V 
Bjälklag uppbyggt av EW-element 

22 spånskiva 
7 gummirörlist (palenterad) 
45x190 bjälkar T I 8 s 600 
95 mineralull 
70 belong K35 
(bjälkarna ingjuma med kramlor i betongen) 

Kostnad!färdigt bjälklag: Sektionsfakta: NCC Väst: 
Tid Material Tid 

22 golvspånskiva 0,22 35,10 0,21 
10x50 Stepisollist (ej numera) 0,03 10,40 (ingår ovan) 
EW-element (inkl. frakt), L < 5m 0,10 295,00 0,07 
Justering och fogning EW-element 9 ? 0,07 
95 mineralull 0,06 25,15 0,05 

0,41 366 0,42 

Arbetskostn. (tid x 200 kr/tim) 82 84 
Material 366 366 
Totalt (kr/m- bjl.area) 4 4 8 4 5 0 
Observera att extra kostnad för den kraftigare kran som normalt krävs för montaget av EW-
element jämfört med montaget av övriga trästommen ej inkluderats ovan. Å andra sidan 
inkluderar priset för elementen även projektering av bjälklagen. 

Fördelar: 
Mycket beprövad 
Få moment vid montaget 
Arbetsplattform och väderskydd direkt vid elementmontage 
Relativt god ljudisolering (även 60-l(X) Hz) vid rätt utförande 
Nackdelar: 
Tunga element som kräver extra kraftig kran 
Tungt bjälklag att bära for stommen 
Besväriig materialhantering (ej "färdigt" golv vid krantillfälle) 
Besvärligt med rörinstallationer tvärs bjälkar 
Besväriig håltagning (om ej levererade med håltagningar) 

Bjälklag Vh: 

9,5 m 

4,6 m 3,4 m 

Spv.riktn. 
< > 3,6 m 

2,4 m k 
Pelare 

Limträbalk 
3,5 m 

Styvhets- och sviktegenskaper 
Antaganden om bjälklagets verkningssätt: 
I styva riktningen (bjälkarnas längsriktning) antas fullständig samverkan mellan bjälkarna och 
betongplattan. Betongplattan antas vara osprucken. Golspånskivan ger inget nämnvärt styvhets
bidrag på grund av att den läggs flytande på stomljudslisten. I veka riktningen är inverkan av 
spånskivan också försumbar. Massan hos spånskivan inkluderas dock i bjälklagsmodellens 
massa vid sviktberäkningama. Detta är något på osäkra sidan vid högre resonansfrekvenser på 
grund av stomljudslistens fjäderverkan. Den relativa dämpningen t, antas i samtliga nedan
stående modeller vara 0,8 % på grund av bjälklagets relativt höga vikt, jämför Ohlsson (1984). 
Bjälklagsmodellens styvhet och massa: 
D^ = 3,8 MNm-/m 
Dy = 1,1 MNm-/m 
D^y =1,1 MNm-/m (antas lika med D. ) 
g = 194kg/m2 
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Bjälklag Va: 
Detta bjälklag är ett "standardbjälklag" som använts för samtliga bjälklagstyper för jämförelse av 
egenskaper, se bjälklag typ I (bjälklag la). Bjälklaget är fritt upplagt med planmåtten L x 8m. 
Bjälklag Vb: 
Detta bjälklag är modellerat efter objekt 4 (se bilaga A) och är kontinuerligt över två spann, med 
spännvidderna 4,6 respektive 3,4 m. Bredden B är 9,5 m. Mittstödet utgörs huvudsakligen av 
en bärande hjärtvägg men mitt på denna finns en 2,4 m bred öppning med en avväxling 
bestående av 90x225 limträ L40, se figuren på motstående sida. Bjälklaget antas i övrigt fritt 
upplagt på oeftergivliga stöd. 

Beräkningsresultat för bjälklag Va med olika spännvidder samt för bjälklag Vb: 
Bjälkarnas spännvidd, L [m] 3,5 4,5 5,5* Bjälklag Vb 

Nedböjning under 1 kN 
punktlast, w [mm] 0,09 0,14 0,21 0,12 

Lägsta resonansfrekvens, f 1 IHz] 18,9 11,9 8,3 12,9 

Maximal impulshastighetsrespons, 
Uvei |(mm/s)/Ns] 1,5 1,5 1,3 1,2 

Dämpkoefficient,fi^ [s"lj 0,15 0,10 0,07 0,10 

* Eventuellt har ett bjälklag dimensionerat för denna spännvidd ett mindre centrumavstånd 
mellan bjälkarna, vilket ger en högre styvhet i styva riktningen. 

Resultat från stegljudsmätningar med hammarapparat 

m 60 

V- l (sovrum, ingen golvbel.) 

V-2 (sovr., 20mm gips, 
ingen golvbel.) 

V-3 (sovrum, linoleum) 

V-4 (vard.rum, parkett) 

100 KXX3 Frekvens IHz] 

Bjälklag L'n vv IdB] Cj 50.2500 l^B) [dB] Max diff. mot I^-reLkurva [dB] 

V-l 55 2 65 8 
v-2 50 5 64 10 
V-3 55 — 

V-4 52 - - -
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Bjälklag typ VI 
Bjälklag uppbyggt av element från Nordblocket 

22 spånskiva 

m ~ ^ f 

10x50 slegljudshsl (Slcpisol) 
90x45 reglars 600 
" lunnplåtslackv erk" 
70 lösull 
80 betong K35 
(fackverket är ingjutet i betongen (x:h fäst 
till reglarna med spikplåLsteknik) 

Kostnad!m^ färdigt bjälklag: Sektionsfakta: Folkhem Bygg: 
Tid Material Tid 

22 golvspånskiva 0,22 35,10 
alt. 38 golvspånskiva (ca 50) 0,25 
10x50 Stepisollist 0,03 10,40 (ingår nedan) 
NB-element (inkl. frakt) ca 0,10 ca 335 0,10 
Justering och fogning 7 9 0,07 
70 mineralull** 0,06 18,95 ca 0,06 

ca 0,41 ca 399 ca 0,48* 

Arbetskostn. (tid x 200 kr/tim) 82 % 
Material 399 399 
Totalt (kr/m- bjl.area) 4 8 1 4 9 5 
* Detta bjälklag har 38 mm golvspånskiva. 
** Antas istället för 70 mm lösull 
Övriga kommentarer: Se bjälklag typ V. 

Fördelar: 
Få moment vid montaget 
Arbetsplattform och väderskydd fås direkt vid elementmontage 
Mycket enkelt installationsmontage 
Nackdelar: 
Tveksam ljudisolering 
Tunga element som kräver extra kraftig kran 
Tungt bjälklag att bära för stommen 
Besväriig materialhantering (inget "färdigt" golv vid krantillfälle) 
Besväriig hål tagning (om ej levererade med håltagningar) 
Relativt dyr konstruktion 

Styvhets- och sviktegenskaper 
Antaganden om bjälklagets verkningssätt: 
I styva riktningen (bjälkarnas längsriktning) antas fullständig samverkan mellan den övre 
träflänsen och betongplattan. Betongplattan antas vara osprucken. Golspånskivan ger inget 
nämnvärt styvhetsbidrag på grund av att den läggs flytande på stomljudslisten. I veka riktningen 
är inverkan av spånskivan också försumbar. Massan hos spånskivan inkluderas dock i 
bjälklagsmodellens massa vid sviktberäkningama. Detta är något på osäkra sidan vid högre 
resonansfrekvenser på grund av stomljudslistens fjäderverkan. Den relativa dämpningen ^ antas 
i samtliga nedanstående modeller vara 0,8 % på grund av bjälklagets relativt höga vikt, jämför 
Ohlsson (1984). 
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Bjälklagsmodellens styvhet och massa: 
Dx = 6,0 MNm2/m 
Dy = 1,6 MNm-/m 
Dxy =1,6 MNm-/m (antas lika med Dy) 
g = 216kg/m2 
Bjälklag Via: 
Detta bjälklag är ett "standardbjälklag" som använts för samtliga bjälklagstyper för jämförelse av 
egenskaper, se bjälklag typ I (bjälklag la). Bjälklaget är fritt upplagt med planmåtten L x 8m. 
Bjälklag Vlh: 
Detta bjälklag är modellerat efter objekt 9 (se bilaga A) och är kontinueriigt över två spann, med 
spännvidderna 5,2 respektive 3,3 m. Bredden B är 10,6 m. Mittstödet utgörs av en bärande 
hjärtvägg. Bjälklaget antas fritt upplagt på oeftergivliga stöd. 

Beräkningsresultat för hjälklag Via med olika spännvidder samt för hjälklag Vlh: 
Bjälkarnas spännvidd, L tmj 3,5 4,5 5,5 Bjälklag VIb 

Nedböjning under 1 kN 
punktlast, w [mm] 0,06 0,09 0,14 0,09 

Lägsta resonansfrekvens, f j [Hz] 22,5 14,1 9,9 12,3 

Maximal impulshastighetsrespons, 
Uyei [(mm/s)/Ns] 1,4 1,1 1,1 1,2 

Dämpkoefficient, f i ^ fs'^ ] 0,18 0,11 0,08 0,10 

Resultat från stegljudsmätningar med hammarapparat 
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VI-1 58 
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Bilaga C . Kv. Largen 

I denna bilaga redovisas några ritningar för ursprungsalternativet med betongstomme. Dessutom 
redovisas kostnadssammanställningar och tidsplaner för betong- såväl som träaltemativen enligt 
den omprojektering som Siab genomfört som en del av det aktuella projektet, jämför kapitel 6. 

Situationsplan 
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Slutsammanställning av entreprenadkostnaderna för Kv. Largen med bärande 
träregelstomme respektive platsgjuten betongstomme 

Trästomme Betongstomme 

Inbyggt material 7.088.661 8.416.574 
Hjälpmaterial 29.109 400.882 
Installationer: 

VVS (oförändrat) 2.664.000 2.664.000 
Vent (oförändrat) 1.440.000 1.440.000 
H (oförändrat) 1.596.000 1.596.000 
Hiss (oförändrat) 1.800.000 1.800.000 

Underentreprenader: 
Mark 4.450.000 4.590.000 
Målning 679.752 643.348 
Övriga 5.150.692 5.203.665 

Gemensamma kostnader: 
Driftmaterial (oförändrat) 1.786.000 1.786.000 
Maskiner 1.553.764 1.636.000 
Konsulter (oförändrat) 2.245.000 2.245.000 
Platsorganisation 2.678.487 2.780.000 
Kapital 205.000 205.000 

Arbetskostnad (200 kr/tim) 5.197.982 5.478.000* 

Summa 38.564.447 40.884.469 
Garanti (0,8%) 308.516 327.076 
Täckningsbidrag 3.109.837 3.296.924 

Totalsumma 41.982.800 44.508.468 

* Efter genomgång av kalkylen för betongaltemativet hade antalet produktionstimmar minskats 
med 4300 timmar vilket betyder en 860.000 kronor lägre arbetskostnad från den här angivna 
summan. Motsvarande genomgång och bedömning har inte gjorts för träaltemativet varför den 
ursprungliga kalkylerade arbetskostnaden för betongaltemativet återges här. 

Sammanställning av totala kostnaderna for K v. Largen inkl. 
byggherrekostnader 

Trä, 14 mån. Trä, 16,5 mån. Betong, 18 mån. 

Entreprenadkostnad 41.983.000 41.983.000 44.508.000 
Momspliktiga byggherrekostnader 1.062.000 1.062.000 1.062.000 
Adm. påslag på 1.062.000 85.000 85.000 85.000 
Mervärdesskatt 10.782.000 10.782.000 11.414.000 
Inteckningskostnad 915.000 924.000 996.000 
Kreditivräntor 1.907.000 2.247.000 2.625.000 
Övr. ej momspl. byggherrekostn. 747.000 747.000 747.000 
Adm. påslag på ej momspl. kostn. 285.000 313.000 349.000 
Mervärdesskatt på ovanstående post 71.000 78.000 87.000 

Totalsumma 57.837.000 58.221.000 61.873.000 
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Sammanställning av entreprenadkostnaderna per tidplaneaktivitet för Kv. 
Largen med bärande träregelstomme respektive platsgjuten betongstomme 

Tidplaneaktivitet Trästomme Betongstomme 

12 Markarbeten 4.450.000 4.590.000 
21 Grundläggning 870.536 862.954 
310 Bärande stomme 4.391.920 6.000.084 

Skyddsrumsstomme 306.449 306.449 
411 Takstomme inkl. papp 730.566 439.941 
412 Ytskikt, beklädnad, komplettering, taksmide 468.857 430.002 
421 Utfackning - 797.251 

Fönster och fönsterdörrar 918.400 918.400 
Entrépartier och dörrar i fasad 569.045 569.045 
Putsning 2.478.207 2.266.007 
Skärmtak och annan fasadkomplettering 399.063 399.063 

51 Golvjustering, fall i våtrum 14.918 87.129 
51-2 Inv. tak- och golvarbeten 611.129 -
522 Mellanväggar 495.863 833.589 

Stenarbeten (natursten, cementmos. mm) 187.787 187.787 
Inv. ståldörrar och metallpartier 86.512 86.512 

61 Snickerier 1.484.132 1.484.132 
62 Lister 111.301 111.301 
63 Beslagning, sakvaror 291.271 291.271 

Vitvaror 645.804 645.804 
651 Golvbeläggning 685.971 685.971 
652 Plattsättning, kakel 421.914 421.914 
653 Målning 679.752 643.308 

Undertak 108.384 108.384 
711 Slutstädning 59.496 59.496 
Installationer 7.500.000 7.500.000 
Tillfälliga fabriken: drift 4.468.683 4.928.675 
Ti II fäll i ga fabri ken: byggstyming 5.128.487 5.230.000 

Summa 38.564.447 40.884.469 
Garantiavsättning (0,8%) 308.516 327.076 
Täckningsbidrag 3.109.837 3.296.924 

Totalsumma 41.982.800 44.508.468 
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