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Förord 
Projektet Kunskaper och kunskapsbehov för byggbranschens omställning till en biobaserad 
samhällsekonomi: med fokus på biobaserade byggnadsstommar har finansierats av Formas 
genom utlysningen ”Synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande”, 
delutlysningen ”Synteser av kunskapsläge och kunskapsbehov”. 

Projektet har genomförts under perioden november 2018 till april 2020 och har syftat till att 
sammanställa kunskaper kring byggnadsstommar av trä. Resultatet, en syntes av kunskapsläget, 
ges i: Sandin Y., Sandin, G., Cristescu, C., Olsson, J. (2020). Kunskapsläge kring byggnader 
med stomme av trä: teknik, hållbarhet och cirkulär materialanvändning. RISE Rapport 
2020:47. Den rapport du håller i din hand utgör underlag för en av de delstudier som redovisas i 
Sandin m. fl. (2020).  
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1 Inledning 

 Bakgrund 
Byggnader och deras drift och framställning svarar för en betydande andel av samhällets 
resursanvändning och miljöpåverkan. En ökad användning av biobaserade material i byggnaders 
stommar har föreslagits som en viktig åtgärd för att minska resursanvändningen och 
miljöpåverkan från byggnader. För att möjliggöra en ökad och sund användning av biobaserade 
byggnadsmaterial behöver beslutsfattare information om deras tekniska och miljömässiga 
prestanda. Ett projekt har genomförts för att sammanställa sådan kunskap och dess resultat, en 
syntes av kunskapsläget, ges i: Sandin Y., Sandin, G., Cristescu, C., Olsson, J. (2020). 
Kunskapsläge kring byggnader med stomme av trä: teknik, hållbarhet och cirkulär 
materialanvändning. RISE Rapport 2020:47. 

Studiens övergripande vägledande frågeställningar var: 

• Vad vet vi om den tekniska prestandan och hållbarheten hos biobaserade stomsystem? 
• Vilka forsknings- och utvecklingsbehov finns med avseende på teknik och hållbarhet? 

En första del av studien, teknikdelen, fokuserade på att undersöka teknisk prestanda hos 
stomsystem av trä. Som en del i arbetet genomfördes en litteraturstudie och delar av dess 
resultat redovisas här. 

 Syfte med delstudie om 

kunskapsutveckling i Sverige 1994–2014 
Delstudien om teknisk prestanda kartlade kunskapsutvecklingen kring teknik och teknisk 
prestanda för flervåningsbyggnader med trästomme för Sverige de tjugo första åren efter att 
förbudet mot att bygga fler än två våningar i trä hävts (1994–2014). Ambitionen med delstudien 
var att identifiera vilka tidiga lärdomar som drogs när det gällde att åstadkomma god teknisk 
prestanda; att identifiera utmaningar/problem som har funnits och lösts.  

En avgränsning med avseende på teknikområden var nödvändig och studien har sökt identifiera 
utmaningar på de tre teknikområdena: brandskydd, bärförmåga, stadga och beständighet, samt 
bullerskydd. Arbetet syftade till att kartlägga väsentliga tekniska utmaningar för träbyggandet, 
snarare än att i detalj belysa kunskapsläget för vart och ett av de tre utvalda teknikområdena.  

En geografisk avgränsning till Sverige antogs intressant eftersom Sverige var ett av de länder i 
Europa som tidigast tog bort förbudet mot att bygga högre hus med trästomme och därmed var 
tidigt ute med att utveckla kunskaper och dra erfarenheter. Avgränsningen till den tidiga 
utvecklingen snarare än de senaste åren gjordes av tre skäl: 

(1) Det är lättare att förstå dagens tekniker och kunskapsläge om man vet vilka utmaningar och 
lösningar som har föregått dem. 

(2) Det är värdefullt att sammanställa tidiga erfarenheter för att inte upprepa fel eller återfå 
utmaningar som redan lösts. Det är rimligt att anta att en större flora av utmaningar uppstår och 
lösningar provas tidigt i en teknikutveckling och att många viktiga erfarenheter görs.  
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(3) En del av de tidiga träbyggprojekten följdes och dokumenterades i forsknings- och 
utvecklingsprojekt, vilket gör att det bör finnas förutsättningar att hitta underlag för studien.  

För att begränsa mängden material lät vi två decennier representera den tidiga utvecklingen. 

Någon skarp avgränsning med avseende på byggnadstyp gjordes inte. Av särskilt intresse var de 
byggnader som möjliggjordes genom de nya byggreglerna 1994, med fler än två våningar i trä. 

 Metod 

1.3.1 Urval av litteratur 

Litteratur valdes ut enligt en procedur för sökning och gallring beskriven i Sandin Y., Sandin, 
G., Cristescu, C., Olsson, J. (2020). Kunskapsläge kring byggnader med stomme av trä: teknik, 
hållbarhet och cirkulär materialanvändning. RISE Rapport 2020:47. I korthet gick proceduren 
ut på att i databaserna Libris1, DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)2 och Scopus3 söka efter 
litteratur om flervåningsbyggnader med stomme av trä och att enligt specificerade kriterier 
inkludera litteratur med avseende på relevans, typ av publikation, publiceringsår (1994–2014) 
och kvalitet. Ett undantag gjordes och gäller Alsmarker (1993). Den togs med trots att den 
publicerades 1993 för att den ämnesmässigt var central och specifikt avsåg utmaningar och 
lösningar för det kommande möjliga flervånings träbyggandet 1994 med utgångspunkt från 
pilotprojektet Wälludden i Växjö.  

1.3.2 Frågor för litteraturanalysen 

Kunskapsläget vad gäller trästommars tekniska prestanda analyserades med stöd av följande 
frågor: 

1. Vilka utmaningar behandlar litteraturen när gäller att uppfylla krav på brandskydd, 
bärförmåga, stadga och beständighet respektive bullerskydd? 

2. Vad säger litteraturen om hur utmaningarna har hanterats? 

Med ”krav” avses i första hand byggreglernas krav, men andra krav som beskrivs som praxis 
eller som litteraturen anger att byggherrar har ställt ansågs också relevanta för denna studie.  

De utvalda referenserna från proceduren för sökning och gallring lästes och svar på frågorna 
ovan söktes vid läsningen. I samband med läsningen refererades texterna med fokus på avsnitt 
som tog upp utmaningar och lösningar. Denna rapport innehåller sådana referat.  

  

 
1 https://libris.kb.se/ 
2 http://www.diva-portal.org/  
3 https://www.scopus.com/ 

https://libris.kb.se/
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=382
https://www.scopus.com/
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2 Referat   

 Brandskydd  

1993 

Alsmarker, T. (1993) Trähus i fyra våningar: en renässans för träbyggnadstekniken. Rapport 
TVBK-7043. Tekniska Högskolan i Lund 

Alsmarker konstaterade att de nya kommande brandskyddskraven i byggreglerna innehöll krav 
på att konstruktionerna under en viss tid (till exempel 60 minuter) behöll sin bärförmåga, 
isolerade mot värme och inte sprack upp så att flammor och rökgas kunde spridas. Även tidigare 
hade det funnits ett liknande klassningssystem, där klass B60 betecknade en konstruktion av 
brännbart material (som trä) som uppfyller krav på bärförmåga i 60 minuter. De flesta väggar 
och bjälklag som tidigare klassats som B60 uppfyllde de nya kraven på REI60 enligt Alsmarker. 

Ett alternativ till dimensionering med hjälp av sådan brandteknisk klassificering var att beräkna 
konstruktionens bärförmåga under brand. Dimensioneringen baserades på en modell av 
brandförloppet där brandrumstemperaturen bestämdes baserat på bland annat tillgången på 
bränsle och syre i brandcellen. Svenska bestämmelser gav dock endast ofullständiga anvisningar 
om hur träkonstruktioner skulle beräknas menade Alsmarker. 

Där konstruktionen innehåller håligheter var det viktigt att det fanns brandblockering i 
brandcellsavskiljande väggar och bjälklag där de anslöt till andra brandcellsskiljande 
konstruktionsdelar. Alsmarker visade exempel på utföranden vanliga i USA för en trappa, i 
bjälklag, vid rörgenomföring och vid möte bjälklag/vägg. 

Fasadmaterialet var också betydelsefullt, med avseende på brandspridning mellan brandceller 
längs fasaden via fönster och balkonger. Alsmarker tog upp att det kan vara tveksamt med 
träpanel i högre byggnader oavsett stommaterial om inte speciella åtgärder som sprinklers tas 
till. Alternativt kunde träpanel ytbehandlas med flamskyddsfärg eller impregneras med 
flamskyddsvätska.  

Sprinklers var ytterst sällsynt i bostadshus i Sverige och det största problemet med att använda 
sprinklers var att det saknades erfarenhet av dem hos projektörer och entreprenörer. Sprinklers 
och automatiskt brandlarm kunde dock innebära att konstruktioner kunde förenklas eftersom 
man fick göra avsteg från vissa krav på konstruktionerna. Brandförsäkringspremien kunde 
också bli lägre. Alsmarker förmedlade kunskaper från Nordamerika och menade att sprinkler 
där i de flesta stater var ett krav i byggnader med fler än två våningar oavsett stommaterial. I 
vissa stater var det krav på sprinklers även för villor. Systemen för sprinkling av bostäder 
kallades ”residential sprinklers” och var betydligt enklare än de sprinklers vi hade i Sverige för 
butiker och industri. Avsikten var i Nordamerika att rädda liv snarare än rädda fastigheten. 
Rördragning underlättades av att man använde plaströr men ungefär samma dimension som 
avloppsledningarna. De kunde oftast anslutas direkt till befintligt vattenledningsnät så att man 
slapp dyra vattenreservoarer. Någon motsvarighet till residential sprinklers fanns inte i Sverige 
enligt Alsmarker som menade att den allmänna uppfattningen var att det var för dyrt med 
sprinklers. En kritik som hade framförts mot sprinklers var att anläggningen behöver 
underhållas och att det hade hänt att sprinklerhuvuden inte fungerat vid brand. Det var därför 
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bättre med passivt brandskydd enligt vissa. Dock hade det visat sig att sedan krav på sprinklers 
införts i Kanada så hade man där sett en påtaglig minskning av dödsoffer i lägenhetsbränder.  

1994 

Norén, J. (1994). Additionsmetoden: beräkning av brandmotstånd hos avskiljande väggar. 
(Rapport / Trätek.). 

En metod för att beräkna brandmotståndet hos avskiljande, icke bärande träregelväggar 
presenterades och angavs vara enkel och praktiskt användbar. Den kallades additionsmetoden 
och innebar att brandmotståndet hos olika materialskikt adderades till ett sammanlagt 
brandmotstånd. Hänsyn togs till varje materialskikts läge i väggkonstruktionen. Metoden krävde 
kunskap om grundvärden för de enskilda materialskiktens brandmotstånd. 

Additionsmetoden kunde användas för vanliga beklädnadsskivor (träbaserade skivor, spån- och 
fiberskivor, asfaboard, träpanel och gipsskivor)  och isoleringsmaterial (stenull och glasull).  
Grundvärden för dessa redovisades i rapporten för olika tjocklekar och densiteter. 
Beräkningsexempel redovisades.  

Metoden byggde på ett provningsprogram och resultat från provningar redovisades exempelvis i 
form av uppmätta temperaturer i konstruktioner i förhållande till tid. Additionsmetoden stämde 
enligt Norén väl med fullskaleprovning av hela väggar. På sikt borde additionsmetoden kunna 
vidareutvecklas till att gälla även för bärande väggar och bjälklag menade Norén. 

1995 

Eriksson, P. E. (1995). Trästommar i flerbostadshus-Erfarenheter från byggande och 
förvaltning. (Rapport/Trätek.). 

Syftet med rapporten var att ta tillvara erfarenheter från byggande och brukande av 
flerfamiljshus i huvudsakligen två våningar med trästomme (ett av de studerade bostadsobjekten 
inkluderade byggnader med fyra våningar). Ett flertal bostadsobjekt studerades med avseende 
på teknik, kostnader, erfarenheter från produktion och erfarenheter från förvaltning. Här 
refereras några delar som är relevanta för denna litteraturstudies syfte att förstå utmaningar som 
har funnits gällande att möta normens krav på brandskydd. 

Kravet på att bygga in hiss i alla byggnader med fler än tre våningar hade bidragit till att det 
blivit vanligt att bygga två våningar höga flerbostadshus konstaterad Eriksson. Kraven på 
fyravåningshus enligt BBR94 och behoven av lösningar var snarlika dem för tvåvåningshus. De 
nya funktionskraven vid brand hade som huvudsyfte att garantera personsäkerhet för utrymning 
och släckningsarbete. De var formulerade som krav på hur länge byggnadsdelar skulle kunna 
isolera och avskilja brandceller från varandra och hur länge de bärande delarna skulle kunna 
bära sin belastning. Förenklat uttryckt var kraven för flervåningshus med bostäder upp till fyra 
våningar 60 minuter för samtliga dessa egenskaper och 90 minuter för hus med mellan fem och 
åtta våningar. En skillnad mellan högre hus och tvåvåningshus var att lastnivåerna ökade för 
högre hus. Det kunde innebära att inklädnaden behövde ökas. 

Eriksson konstaterade att det var mycket viktigt med brandskydd av stommar av brännbart 
material. Han menade att det var mycket ovanligt med personskador av brand kopplade till just 
stommen (till skillnad från ytskikt och inredning). I USA hade man byggt högre hus med 
trästomme länge och ingen oroande statistik hade kommit därifrån. Stommen skyddades med 
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gips både i Sverige och USA och man hade i princip samma krav på brandmotstånd. Ändå blev 
det mer gips och grövre dimensioner i Sverige. Det kunde potentiellt bero på antingen sämre 
gips i Sverige, osäkra konstruktioner i USA eller konservativa metoder och kriterier för att 
bedöma brandmotstånd i Sverige.  

Under ett avsnitt om utvecklingsmöjligheter menade Eriksson att det fanns anledning att försöka 
optimera hela byggnadsstommen till bibehållen skyddsnivå med minimerade 
brandskyddsåtgärder. Svenska dimensioneringshandledningar för brandskydd ledde till 
förhållandevis dyra konstruktioner. Som exempel angav Eriksson att det kunde bli dyrt med 
hjärtväggar. De hade ett kraftigt brandskydd eftersom de kunde utsättas för dubbelsidig 
belastning. Eriksson förde fram tre potentiella möjligheter att optimera utformningen. Den 
första idén innebar att låta hjärtväggen bära bjälklaget i bruksstadium och ”normalt” brottlastfall 
men att i olyckslastfallet vid brand låta bjälklaget spänna från fasad till fasad. En andra idé 
innebar att förankra bjälklaget i tak och en tredje slutligen att dimensionera väggen för att bära 
genom skivverkan. 

1996 

Norén, J. (1996). Brandklassade träkonstruktioner i USA, Kanada och Sverige. Några direkta 
jämförelser. (Rapport/Trätek.). 

Norén sammanställde brandklassade bärande vägg- och bjälklagskonstruktioner från USA och 
Kanada och jämförde dem med motsvarande svenska konstruktioner, uppbyggda av svenska 
produkter.  

Enligt jämförelsen var det många konstruktioner som var brandklassade i USA och Kanada som 
inte uppfyllde motsvarande krav enligt en svensk klassificering och med svenska produkter. Det 
var inte helt tydligt vad skillnaderna berodde på, men ett antal troliga förklaringar presenterades.  

En orsak till att väggkonstruktioner som uppfyllde kravet på 120 minuters brandklass i USA 
endast klarade REI 60 enligt de svenska kraven kunde vara hur konstruktionerna belastades vid 
brandprovningen, om hela väggen belastades eller om varje vägghalva belastades var för sig. 
Det senare var fallet i Sverige och gav mindre möjlighet till lastomlagring och därmed lägre 
brandmotstånd. 

En annan anledning kunde ha att göra med belastningsnivån vid brandprovning. Sättet att 
bestämma lastens storlek innebar sannolikt att svenska brandprovningar med belastning var 
något hårdare än de amerikanska. 

Det var också osäkert om alla äldre brandprov hade genomförts under last. Obelastade 
konstruktioner har ofta betydligt högre brandmotstånd. 

Många amerikanska brandklassningar var baserade på gamla provningar, ungefär hälften var 
från 60-talet eller äldre. Dessa konstruktioner kan ha innehållit andra material än vad som 
användes i mitten och slutet av 1990-talet.  

Vidare fanns det enligt den aktuella amerikanska standarden inga krav på trycknivån i ugnen 
varför brandprovningar genomfördes med ett negativt ugnstryck. Enligt den standard som 
användes i Sverige skulle provningen ske vid ett positivt ugnstryck. Ett positivt ugnstryck kunde 
ha en ogynnsam effekt på bland annat väggar med skivskarvar som krympte och öppnade sig 
menade Norén. 
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1997 
Nordic Wood (projekt) Träinformation Nordic Timber Council (1997). Flervånings trähus. 
Stockholm: Nordic Timber Council. 

Rapporten innehöll förutom ett inledningskapitel och ett kapitel med sammanfattning och 
slutsatser två huvuddelar: ”Viktiga frågeställningar för trähus” och ”Genomförda projekt”. 
Under ”Genomförda projekt” beskrevs sju uppförda byggnader med trästomme i Norden varav 
två fanns i Sverige: kvarteret Orgelbänken i Linköping och kvarteret Wälludden i Växjö. 
Brandskydd behandlades dels i ett avsnitt om brand i delen ”Viktiga frågeställningar…”, dels 
till viss del för de uppförda byggprojekten, dels i sammanfattningen. 

Kapitlet om brand innehöll följande avsnitt: Funktionskrav – brandmotstånd, Olikheter i 
nordiska byggnormer, Sprinkler, Bärförmåga vid brand, Väggar (här gavs exempel på bärande 
och avskiljande väggar REI 60), Bjälklag (gav exempel på bjälklag REI60), Trappor, 
Stomstabilitet vid brand, Brandstopp inuti konstruktionen, Sektionera vindar, Ventilera inte vid 
takfot, Utrymningsvägar, Invändiga skikt i lägenheter och Fasader. 

Under Funktionskrav – brandmotstånd förklarades de vid denna tidpunkt nya funktionskraven 
och att byggreglerna använde klasserna R (för bärförmåga), E (för integritet/täthet) och I (för 
isolering/temperaturkrav). För varje klass angavs också en tid i minuter som konstruktionen 
uppfyllde kraven vid standardbrand. Funktionskrav för brandmotstånd kunde därmed uttryckas 
som REI60, EI 30, R 60 osv. Normkrav på bärande och brandcellsskiljande väggar och bjälklag 
i ett hus på 3–4 våningar var vanligen ett brandmotstånd på 60 minuter, REI60. Man 
konstaterade att träkonstruktioner – både väggar och bjälklag - som uppfyllde dessa krav var väl 
kända och att konstruktionslösningar fanns.  

Utmaningar och risker som nämndes i brandkapitlet var:  

• Risk för krypbränder i hålrum. Krypande bränder i hålrum i träkonstruktioner kunde 
vara förrädiska och få allvarliga konsekvenser i större byggnader. Brandstopp skulle 
därför alltid användas i brandcellsskiljande delar för att förhindra att brand spreds inuti 
en konstruktion från en brandcell till en annan. 

• Vindsbränder: det var inget normkrav att sektionera vindar, men det borde enligt 
rapporten göras. 

• Brandspridning via takfot. Det var viktigt att inte ventilera vid takfot i flerbostadshus. 
Takfoten skulle kläs in. Ventilering skulle helst ske genom yttertaket. Alternativt kunde 
varma vindar byggas. 

• Träfasader. Det kunde enligt rapporten finnas anledning att vara något restriktiv med 
träfasader i flervåningshus. Risken för brandspridning via fönster till överliggande 
våningar fick inte negligeras. 
 

I det kapitel som redogjorde för byggprojektet Orgelbänken beskrevs att förstudier hade 
genomförts i USA för att knyta kontakter med byggherrar, projektörer och entreprenörer och 
fånga upp erfarenheter och kunskaper om flervånings träbyggande. Där användes sprinkler i hus 
över tre våningar på grund av lokala bestämmelser. För Orgelbänken beslöt man att använda 
gips och menade att en kostnadsjämförelse mellan de två alternativen borde göras i framtiden. 
Inga speciella utmaningar togs upp vad gällde brand. Man redogjorde för vissa material man 
hade använt för att uppfylla kraven. Exempel: brandblockeringar av stenullsisolering med 
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densitet på minst 28 kg/m3 där väggar och bjälklag möttes. Kravet på ytskiktsklass I för 
loftgångar som också var utrymningsvägar hade uppfyllts med fibercementskiva i taket och 
flamskyddsbehandlad träpanel. Takfoten var utförd som en så kallad öppen takfot, med tassarna 
på takstolarna flamskyddsbehandlade. Orgelbänken hade ventilerad takfot, men luftspalt 
saknades på vissa sträckor.  Vindsutrymmet hade avgränsats ”på ett naturligt sätt” genom att det 
fanns vindsförråd i de mittersta delarna av huset. 

Även i kapitlet om Wälludden nämndes erfarenheter från USA (och Kanada). Enligt rapporten 
uppfördes uppskattningsvis 90 % av alla bostadshus i Nordamerika med upp till fem våningar 
med en bärande stomme av trä. Byggnadstekniken menade man påminde mycket om den som 
användes i mer än 90 % av svenska småhus: en träregelstomme med väggar av stående reglar 
och bjälklag av ca 250 mm höga balkar. Dock var det förvånande att även trappor och trapphus 
byggdes av trä i Nordamerika. För Wälludden gjordes dimensionering för bärförmåga vid brand 
på grundval av klassificering. Vid sådan dimensionering föreskrev den svenska normen BBR94 
att vertikalt och stomstabiliserande bärverk skulle uppfylla R60 i byggnad med 3–4 våningsplan 
och R90 i byggnad med 5–8 våningar. För bjälklag föreskrevs R60 upp till och med 8 
våningsplan. Nivåerna skulle inte betraktas som absoluta krav utan acceptabla nivåer. ”Det är i 
princip möjligt att byta ut dessa nivåer mot annat kvantifierbart brandskydd i en total 
brandsäkerhetsanalys för byggnaden. En sådan analys har inte gjorts vid dimensionering av 
Wälludden utan man har arbetat med passivt brandskydd på traditionell nivå”. (Sid. 164) 

Man redogjorde för vilka material man hade använt. I ytterväggarna uppfylldes exempelvis 
kraven med två skivor, en 15 mm gips GF mot installationslagret och en 13 mm gips GN mot 
stommen. Spridning av brand och brandgaser inuti konstruktioner förhindrades genom 
brandstopp i brandcellsskiljande delar. Brandstoppen hos Wälludden utgjordes av massiva 
45 mm träreglar som placerades vinkelrätt mellan reglar och bjälkar. 

I rapportens sammanfattningskapitel konstaterades att brandreglerna skiljde sig åt i de nordiska 
länderna vilket påverkade utformningen i hög grad. Olikheterna menade man, kommer att bli 
mindre i ett harmoniserat Europa. För att nå goda lösningar med hänsyn till brand måste alla 
aktörer och myndigheter samverka under projekteringsskedet. Att i ett senare skede korrigera 
valda lösningar kunde vara mycket kostsamt. 

Östman, B. (1997). Brandsäkra trähus-ett Nordic Wood projekt. Slutrapport-Fas 1. 
(Rapport/Trätek.). 

Rapporten redogjorde för första fasen av projektet Brandsäkra trähus, ett av cirka tjugo projekt 
inom Nordic Wood, den nordiska träindustrins forsknings- och utvecklingsprogram som pågick 
1993–1997, med målet att öka träanvändningen. 

I rapportens bakgrundsbeskrivning angavs att användningen av trä i byggandet grundade sig allt 
för mycket på erfarenhet och tradition och att trämaterialet hade en allt för låg ingenjörsmässig 
status. Begreppet brännbarhet hade varit diskriminerande för materialet. Möjligheterna att 
beräkna brandkonstruktioners brandbeteende hade dittills varit starkt begränsade. Det gällde 
särskilt lätta sammansatta konstruktioner och deras bärförmåga vid brand. Trä som invändigt 
beklädnadsmaterial och som fasadmaterial menade man var eftertraktat men hotat av nya regler 
som arbetades fram i Europa. Byggnadslagstiftningen i Europa höll på att inriktas mot 
funktionella krav, vilket å ena sidan gav möjlighet till ett mer ändamålsenligt synsätt på 
träkonstruktioner, men å andra sidan ställde krav på tillgänglig metodik. Nya marknader kunde 
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öppnas för träkonstruktioner men bevisbördan låg på materialtillverkaren som måste visa att den 
brandtekniska funktionen uppfylldes.  

Till projektets övergripande mål hörde att ”trä skulle vara etablerat som ett ur brandsynpunkt 
beräkningsbart och ingenjörsmässigt byggnadsmaterial i nordiska och europeiska standarder och 
bestämmelser” och att ”trämaterialets miljöfördelar skulle kompletteras med säkerhetskunnande 
och brandteknisk funktion”. (Sid. 5.) 

Delmål var bland annat att bidra med underlag för byggnormer, ta fram regler för brandteknisk 
utformning av flervåningshus med trästomme, utveckla beräkningsmetoder för brandteknisk 
dimensionering av bärande träkonstruktioner, ta fram regler för värdering av träfasaders 
brandbeteende och förslag till europeisk klassificering av trä som ytmaterial. 

Projektet var organiserat i fyra tekniska delprojekt: 

1. Brandteknisk utformning av flervåningshus med trästomme 

2. Beräkningsmetoder för bärande konstruktionselement 

3. Träfasader i flervåningshus  

4. EURO-klassificering av trä som ytmaterial 

Delprojekt 1 Brandteknisk utformning av flervåningshus med trästomme 

Studier av fullständiga brandförlopp med så kallade parametriska bränder som tidigare använts 
för stål och betong introducerades även för träkonstruktioner. Ett omfattande provningsprogram 
genomfördes. Rapporten visade exempel på tid-temperaturförlopp i träregelväggar vid 
fullständiga (parametriska) bränder: ett exempel där konstruktionen överlevde (reglarna blev 
aldrig över 300 grader varma) och ett annat exempel där konstruktionen klarade sig i nästan två 
timmar. 

Ett problem som delprojektet lyfte var att beräkna tid-temperaturförloppet i lätta konstruktioner. 
De då befintliga modellerna var främst baserade på tunga betongkonstruktioner. Ett exjobb hade 
utförts men frågan var enligt rapporten ännu inte klarlagd. 

Brandsäkra takkonstruktioner studerades och enligt rapporten måste brandspridning till vindar 
genom ventilationsöppningar vid takfoten hindras. Inga öppningar fick förekomma.  

Delprojekt 2 Beräkningsmetoder för bärande konstruktionselement 

Ett omfattande provningsprogram genomfördes i syfte att ta fram samband mellan bärförmåga 
vid brand och tid – för standardbrand och för parametrisk brand (= fullständiga brandförlopp 
inklusive avsvalningsfasen).  Genom detta blev det enligt rapporten framgent möjligt att 
genomföra en branddimensionering till exempel enligt BKR94. Även i fortsättningen var det 
dock möjligt att dimensionera genom klassificering, med bättre anpassning av kravnivåer till 
underliggande funktionskrav. 

Ett stort antal parametrar studerades vid provningarna (i pelarugn i Aalborg och komponentugn 
på Trätek): termiska laster, mekaniska laster, skivmaterial (gips, träbaserade skivor mm), 
isolering, konstruktioner (väggar & bjälklag). Resultaten visade att lätta sammansatta 
träkonstruktioner kunde överleva fullständiga brandförlopp om den bärande stommen 
skyddades med skivor så att den inte började förkolna, vilket sker vid 300 grader.  
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Man redovisade förkolningsdjup som funktion av tid och olika faser: skyddsfas före förkolning, 
skydd från kvarvarande skivor/begränsat skydd, förkolning efter skivbortfall. 

En empirisk beräkningsmodell skulle utvecklas som skulle innehålla: inbränningsdjup som 
funktion av termisk påverkan, reduktionskoefficient för hållfasthet och E-modul samt inverkan 
av skyddande beklädnader. 

När det gällde termisk last var en viktig fråga hur de termiska egenskaperna hos 
konstruktionerna påverkade brandförloppet. Behov av fortsatta insatser förutsågs. I genomförda 
provningar hade termisk last valts så att den täckte det för praktisk tillämpning relevanta 
området. 

En jämförelse gjordes med amerikanska konstruktioner. Det fanns önskemål om enkla 
konstruktioner som i USA, med endast ett skivlager. En granskning visade att konstruktionerna 
inte uppfyllde europeiska krav med nordiska skivmaterial. Orsaken angavs sannolikt vara att 
skivmaterialen ändrats sedan 40-talet då de amerikanska brandklassningarna togs fram.  

Brandstopp och andra detaljer studerades och tre åtgärder uppgavs vara viktiga för att 
brandteknisk funktion skulle vara uppfylld:  

1. Brandstopp i brandcellsskiljande delar för att förhindra att branden sprids i hålrum inuti en 
konstruktion från en brandcell till en annan. 

2. Undvika ventilation vid takfot för att hindra brandspridning till vindar, speciellt över fönster.  

3. Sektionering av vindar så att eventuell brand begränsas. 

Delprojekt 3 Träfasader i flervåningshus 

Höga träfasader innebar en risk för brandspridning uppåt, men olika inställning till träfasader 
fanns i olika nordiska länder. Två scenarier studerades: sprinklade och osprinklade hus. Ett fall 
motsvarande en brand i en container utanför huset och ett fall motsvarade fullt utvecklad brand 
med lågor ut genom fönster studerades. Brandpåkänningen var normalt större i det senare fallet. 

För sprinklade hus fann man att det mest effektiva skyddet var utskjutande horisontella 
fasaddelar försedda med obrännbara material på undersidan. Kemiska brandskydd hade effekt 
men kunde inte rekommenderas generellt på grund av odefinierad beständighet. 

För osprinklade hus fann man att fasadbeklädnaden bidrog till ökad värmestrålning på fönstret 
två våningar upp. Utskjutande fasadelement hade liten effekt för osprinklade hus. 

Man konstaterade att ytterligare försök behövdes för att förstå fenomenen och att de bör baseras 
på realistiska fönstermått. Här användes mycket breda öppningar. 

1999 

Nordic Wood (projekt) (1999). Brandsäkra trähus: kunskapsöversikt och vägledning för 
lättbyggsystem i Norden. Stockholm: Trätek. 

Handboken var ett resultat för praktisk tillämpning av det nordiska projektet ”Brandsäkra 
trähus” vars huvudmål var att påvisa och utveckla trä som ett ur brandsynpunkt beräkningsbart 
byggmaterial i samverkan med isolering och beklädnader. Projektet ingick i 
forskningsprogrammet Nordic Wood, den nordiska träindustrins FOU-program med målsättning 
att öka träanvändningen.  
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Avsikten med handboken var att ge konkreta anvisningar och råd om utformning av 
träkonstruktioner och produkter som uppfyller ”väsentliga brandtekniska krav”. Anvisningarna 
var i första hand framtagna för att stödja de vid den här tiden nya möjligheterna att bygga 
flervåningshus i trä, även om de också var tillämpbara för lägre byggnader.  

Handboken hade tio kapitel (samt ett elfte med litteratur). I det första inledande kapitlet 
behandlades dels de nya möjligheterna att bygga flervåningshus i trä och vilka högre hus som 
redan byggts i de nordiska länderna, dels en kort introduktion till hur brandförlopp typiskt ser ut 
och hur brandspridning kan ske i en byggnad.  

Inledningskapitlet behandlade också erfarenheter och statistik som gällde brand i trähus – detta 
refereras förhållandevis utförligt här. Först konstaterades att enligt nordiska erfarenheter kunde 
krypande bränder inuti träkonstruktioner med hålrum, sådana som förekom i äldre hus, bli 
mycket svårsläckta. Hålrum genom brandcellsgränser måste därför undvikas menade man. 

Erfarenheter från Norge, där man en längre tid hade erfarenhet av 3-våningshus av trä, visade 
att invändig rök- och brandspridning främst hade förekommit genom öppna eller otäta dörrar, 
rör- och kanalgenomföringar och schakt. Där utvändig brandspridning hade skett var det via 
takkonstruktioner, fönster och hålrum i ytterväggar. Träfasader i Oslo och andra större städer 
var oproblematiska menade man och släckning från marken ansågs kunna ske upp till en höjd av 
ca 12 m – ca 4 våningar. Med tillgång till stegbil och framkomlighet kunde även högre 
fasadbränder bekämpas. 

Statistik över brandorsaker och bränder i flervåningshus i trä fanns endast från USA där 
flervåningshus i trä var vanliga. Det handlade främst om bostadshus i 3–6 våningar. Statistik 
från NFPA National Fire Protection Association citerades och man redogjorde för hur 
statistiken påverkat rekommendationerna i Norden. Det gällde till exempel att 8 % av bränder 
som startade i bärverket berodde på elfel. Det borde sannolikt bli färre fall i Norden eftersom 
träkonstruktioner med hålrum är ovanliga här. Otätheter stod för 16 % av spridningsvägarna för 
rök i USA, vilket innebar att stor vikt lades i Norden vid tätningar. Brandspridning kunde bli 
mer omfattande i byggnader med brännbara konstruktioner i USA vilket också visade vikten av 
att undvika otätheter. Konstruktionerna i USA skiljde sig från dem som användes i nordiska 
länder. I USA tilläts lättare konstruktioner än i Sverige. Oisolerade konstruktioner med stora 
hålrum var vanliga medan de knappast förekom alls i Norden.  

För småhus visade statistiken att risken för dödsbränder var oberoende av stomsystem, men att 
de materiella skadorna kunde bli större med brännbar stomme. Dock var trähus i genomsnitt 
äldre vilket kan ha påverkat statistiken. 

Från radhus i Norge var det känt att brandspridning till en annan brandcell till stor del skedde 
genom vind och/eller tak genom utvändig spridning. Inte i något fall hade det skett genom 
brandavskiljande väggar. Detta visade betydelsen av brandsäkra detaljlösningar.  

Det andra kapitlet, ”Nya möjligheter till träanvändning i Norden” behandlade först övergången 
till funktionskrav i byggbestämmelserna. Det nämndes att det övergripande målet med dem var 
att skydda liv, medan skydd av egendom anses vara ägarens uppgift. En översikt över brandkrav 
i nordiska byggnormer presenterades, med bland annat skillnader i hur högt man fick bygga i trä 
och skillnader i synen på träfasader i höga hus. Kapitlet tog också upp olika brandskydds-
strategier och behandlade riskvärdering. Kapitlet informerade om en ny ”indexmetod” för 
riskvärdering som var under utveckling och som skulle presenteras under år 2000. Slutligen tog 
kapitel två upp vikten av att kontrollera att konstruktionslösningar uppfyller samtliga krav. Man 
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konstaterade att brand- och ljudkrav i några fall kan komma i konflikt. Trots att ljudkrav oftast 
medförde att konstruktionerna innehöll flera materialskikt, och att de därmed fick goda 
brandegenskaper så kunde det hända att exempelvis brandkrav på täthet inuti konstruktioner 
ledde till försämrad ljudisolering. Det kunde också förekomma att krav på stabilitet som kunde 
uppfyllas t. ex. genom stora sammanhängande skivor kunde vara negativ för ljudisoleringen.  

Det tredje kapitlet redogjorde för brandtekniska begrepp och klasser. Först behandlades 
byggnadsklasser, som var olika i de nordiska ländernas byggnormer, och som i allmänhet 
avgjorde vilka brandkrav som ställdes. I Sverige fanns klasserna Br 1, Br 2 och Br 3 där Br1 var 
klassen med högst brandkrav och omfattade bland andra byggnader med fler än två våningar. 
Sedan redogjordes för byggnadsdelar, ytskikt och beklädnader. För byggnadsdelar gällde att de 
delades in i klasser efter tre funktioner som de skulle uppfylla med avseende på brandmotstånd:  
klass R (bärförmåga), klass E (integritet/täthet) och klass I (isolering). Det konstaterades att 
funktionerna kunde kombineras på olika sätt och åtföljdes av ett tidskrav 15 – 360 minuter, till 
exempel REI60, EI30. Beteckningarna hade sin bakgrund i EU:s byggproduktdirektiv. 

För ytskikt på väggar och tak fanns olika klasser i de nordiska länderna. Handboken redogjorde 
också för kommande nya europeiska klasser s.k Euroklasser A – F, som skulle kunna tillämpas 
från mitten av år 2000. Slutligen tog kapitlet upp nordiska klasser för tändskyddande beklädnad 
samt nordiska klasser och Euroklasser AFL-FFL för golvbeklädnader.  

Det fjärde kapitlet hade rubriken Brandskyddsteknisk projektering och tog kort upp 
dokumentation av brandsäkerhet och projektering allmänt. Sedan redogjordes för projektering 
för att uppfylla brandsäkerhet kopplat till dels bärförmåga och stabilitet vid brand dels skydd 
mot brandspridning. 

Det femte kapitlet, Brandteknisk indelning och avskiljande konstruktioner, behandlade 
betydelsen av indelning av byggnader i brandceller (med syfte att hindra brandspridning inom 
byggnaden) och i ett längre delkapitel avskiljande förmåga (vilket innebar att kraven på 
integritet, E och isolering I, uppfylldes).  

Den så kallade Additionsmetoden redovisades. Den innebar att man summerade ingående 
materialskikts brandmotstånd till ett totalt brandmotstånd. Man beaktade vilka skivmaterial som 
ingick samt isolering, förekomst av skivskarvar mm. Grundvärden för olika skivors 
brandmotstånd i minuter användes och genom en så kallad positionskoefficient togs hänsyn till 
materialskiktets läge i konstruktionen så att ett totalt brandmotstånd i minuter kunde beräknas. 

Ett antal väggutformningar med känd brandklass redovisades med sektionsskiss och 
dimensioner angivna. Exempel på väggar som uppfyllde klass EI 15, EI 30, EI60 och EI 90 
visades. 

I det sjätte kapitlet, Brandmotstånd – bärförmåga behandlades först global struktur och 
stomstabilitet med avseende på vindlaster, sedan dimensionering på elementnivå, lasteffekter, 
dimensioneringsvärden för material och bärförmåga samt i ett längre delkapitel en 
beräkningsmodell för regeltvärsnitt. I det senare redogjordes bland annat för inbränningsfaser 
och hur inbränningsdjup beräknades i olika faser. Skyddstider och nedfallstider för olika 
skivbeklädnader på väggar och bjälklag redovisades. Begreppet resttvärsnitt definierades och 
bestämning av hållfasthets- och styvhetsvärden behandlades. Beräkningsexempel redovisades 
för en lägenhetsskiljande vägg, en yttervägg och ett lägenhetsskiljande bjälklag. Slutligen 
visades på drygt fem sidor exempel på konstruktionslösningar för väggar och bjälklag som 
uppfyllde krav på bärförmåga vid brand i 60 eller 90 minuter. 
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Det sjunde kapitlet behandlade detaljlösningar som var viktiga för ett brandsäkert 
trähusbyggande i delkapitel som handlade om brandstopp inuti konstruktioner, vindar, tak och 
takfot, konstruktionslösningar för balkonger, loftgångar och trappor i trä samt genomföringar 
och installationer. För brandstopp betonades att lätta sammansatta konstruktioner var särskilt 
känsliga för brandspridning inuti konstruktionen eftersom de kunde innehålla hålrum. Sådana 
hålrum måste, menade man, avskiljas med brandstopp. I äldre byggnader utan brandstopp och 
med brännbar isolering av exempelvis kutterspån kunde krypande bränder bli förödande. I nya 
flervåningsträhus skulle därför brandstopp alltid användas i brandcellsavskiljande delar för att 
förhindra att branden spreds inuti en konstruktion från en brandcell till en annan. Handboken 
redogjorde för hur och var brandstoppen skulle placeras och vilka material de kunde tillverkas 
av (som stenullsisolering med hög densitet, gipsskivor eller massivt trä eller plywood med 
tillräcklig tjocklek). 

För vindar konstaterades att direkta krav på indelning av vindsutrymmen ibland saknades i 
byggnormer trots att vindsbränder i flerbostadshus visat sig vara svårsläckta och att lägenheter 
under vindsbjälklag lätt skadades i samband med brand av rök och släckvatten. Handboken 
rekommenderade att vindarna i trähus indelades i brandceller och att vindsbjälklaget utformades 
för att uppfylla minst samma brandklass som övriga brandcellsskiljande bjälklag i byggnaden, 
dvs minst EI 30 och flervåningshus minst EI 60. 

Takutformning uppgavs vara viktig eftersom bränder sprider sig snabbt uppåt så att taken ofta 
blir involverade vid brand. Om kalla vindar sades bland annat att brand ofta sprids från fasaden 
via takfoten och ventilationsöppningar till vindsutrymmen. ”Den ventilerade takfoten som är 
vanlig hos småhus ska därför undvikas i flerbostadshus”. (Sid. 56). 

För genomföringar och installationer angavs att ventilationssystem ofta spred bränder i alla 
typer av byggnader. Handboken rekommenderade att varje lägenhet i ett flervåningshus försågs 
med separat ventilation för att hindra brandspridning mellan brandceller. Ventilationskanaler 
skulle också undvikas på oindelade vindar. 

Det åttonde kapitlet, ”Trä som synligt ytskikt/beklädnad” tog bland annat upp vilka krav som 
ställdes på ytskikt för utrymningsvägar respektive utrymmen som inte var utrymningsvägar.  I 
utrymningsvägar kunde trä användas om det var brandskyddsbehandlat.  I utrymmen som inte 
var utrymningsvägar kunde ytskikten vara av trä i lägre hus (1–2 vån) eller högre om de var 
sprinklade.  

Det nionde kapitlet behandlade träfasader i flervåningshus. Det tionde kapitlet behandlade 
arbetsutförande och kontroll. 

2000 

Karlsson, B. (2000). Fire risk index method - multistorey apartment buildings: FRIM-MAB : 
version 1.2. Jönköping: Trätek. 

En metod för att bedöma brandsäkerheten i flervånings bostadshus presenterades. Bakgrunden 
var ett behov av att kunna verifiera att brandsäkerheten med avseende på säkerhet för 
människors liv och egendom är lika hög i byggnader med trästomme som i andra typer av 
byggnader. Det behövde vara möjligt att jämföra säkerhetsnivån för en specifik byggnad med 
andra byggnader och med en acceptabel risk. 
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Metoden gick ut på att man tog fram ett riskindex (ett tal mellan 0 och 5) som var lågt om risken 
för brand var låg. Metoden var semikvantitativ och innebar att viktiga variabler (17 stycken) 
tilldelades ett betyg 0–5. Viktade betyg beräknades sedan som betyget multiplicerat med en 
vikt. Summan av de viktade betygen beräknades. Riskindex definierades som talet 5 minus 
denna summa. Exempel på parametrar som betygsattes var: Ytskikt, Släcksystem, 
Brandkår/räddningstjänst, Skiljande konstruktioner, Fönster. När det gällde ytskikt t. ex. så hade 
ytskikt av sten (Euroklass A1) betyget 5 och vissa plaster (Euroklass F) betyget 0. För 
avskiljande konstruktioner fanns flera underparametrar (som klass med avseende på integritet 
och isolering, brandstopp inuti konstruktioner, genomföringar i brandcellsgräns och brännbara 
konstruktionsdelar). En träregelkonstruktion med hålrum och inga brandstopp fick betyg 0 
medan en konstruktion helt utan genomföringar fick betyg 5.  

Läsaren uppmärksammades på att det i riskvärderingsmetoden var möjligt att välja exempelvis 
ett ytskiktsmaterial av plast, som inte var tillåtet enligt nordiska byggregler. Valet gjordes 
möjligt för att det var den sammanvägda risken som skulle tas fram. En projektör måste dock 
alltid kontrollera att utformningen följde de byggregler som gällde. 

En jämförelse gjordes med standardmetod för riskbedömning. Fyra exempelbyggnader 
bedömdes och de två metoderna rangordnade dem lika med avseende på brandsäkerhet. 
Indexmetoden uppgavs kunna göras med betydligt mindre arbete än standardmetoden. 

2002 

Östman, B. (2002a). Brandsäkra trähus: nordisk kunskapsöversikt och vägledning. (2., 
[uppdaterade och utök.] utg.) Stockholm: Trätek 

Den här handboken var en uppdaterad och utökad utgåva av Brandsäkra trähus (Nordic Wood 
(projekt) (1999). Brandsäkra trähus: kunskapsöversikt och vägledning för lättbyggsystem i Norden. 
Stockholm: Trätek) och vände sig liksom den första utgåvan till projekterande arkitekter och 
ingenjörer. Nytt sedan den första utgåvan var enligt läsanvisningen följande:  

• Massivträsystem togs upp, utöver lättbyggsystem. Med massivträkonstruktioner 
avsågs tvärspända eller spikade massivträplattor. Andra massivträelement som 
krysslaminerade (spikade eller limmade) träplattor behandlades inte. Dessa 
krävde enligt handboken i regel dimensionering genom provning. 

• Ett avsnitt hade infogats som behandlade boendesprinkler.  
• Indexmetoden för riskvärdering som annonserades som kommande i den första 

utgåvan av handboken var nu publicerad och hade arbetats in i handboken. 
• I kapitlet med begrepp och klasser behandlades nya så kallade Euroklasser för 

ytmaterial. 
• En modifierad form av Additionsmetoden för brandmotstånd hos avskiljande 

konstruktioner. Det upplystes om att metoden nu även ingick i Eurokod 5. 
• En ny metod att beräkna bärförmågan vid brand som också ingick i Eurokod 5. 
• Ett nytt avsnitt om brandskyddat trä. 

 

I ett inledande avsnitt om funktionskrav slogs fast att övergången till funktionskrav innebar att 
myndigheterna i mindre grad än tidigare ställde detaljkrav på utformning av byggnader. Istället 
gavs generella, ofta kvalitativa minimikrav baserade på allmänna brukarbehoven säkerhet, 
komfort etc. Det betydde att träkonstruktioner kunde användas om det kunde dokumenteras att 
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funktionskraven var uppfyllda. Handboken Brandsäkra trähus var ett hjälpmedel för att utarbeta 
sådan dokumentation både när det gällde principlösningar (tolkning/detaljkrav) och tekniska 
lösningar. I konkreta byggprojekt skulle dokumentation av brandsäkerhet godkännas av lokala 
myndigheter.  

I ett avsnitt om bärförmåga och stomstabilitet vid brand redogjordes för olika scenarier vid 
brand och nivåer av brandsäkerhet och hur man enligt funktionskraven kunde dimensionera 
konstruktionerna för att nå rätt nivå. I avsnittet konstaterades (sid. 33): ”Det finns för 
närvarande inte tillräckligt underlag för att modellera och utföra beräkningar för 
träkonstruktioners brandmotstånd och bärförmåga vid naturliga brandförlopp. I denna skrift 
behandlas därför endast dimensionering genom klassificering, d v s det förutsätts 
standardbrand.”  

Östman, B., (2002b). Fire resistance of timber structures: National guidelines in European and 
some other countries 2002. (Rapport/Trätek) 

Rapporten redovisade land för land olika slags träkonstruktioner och deras brandmotstånd. 
Bakgrunden var att kunskap om brandmotstånd hos träkonstruktioner efterfrågades eftersom 
nya funktionsbaserade byggregler hade införts i allt fler länder så att fler byggnader kunde 
uppföras med trästomme.  

Data över brandmotstånd hos träbaserade väggar och bjälklag sammanställdes baserat på 
befintlig dokumentation för fjorton europeiska och fyra utomeuropeiska länder (Australien, 
Kanada, Nya Zeeland och USA). Författarna konstaterade att träkonstruktionerna i översikten 
var väldigt olika. Nationella definitioner, traditioner och godkännanden spelade stor roll för 
vilka material och utformning som användes. Detta gällde särskilt lätta, sammansatta 
träkonstruktioner, vars brandmotstånd var starkt beroende på ingående materials egenskaper och 
hopfogning. Man konstaterade (sid. 6) att: ”En konstruktion som är tillåten i ett land behöver 
därför inte nödvändigtvis vara tillåten i ett annat land”. Det framgick enligt författarna tydligt att 
många länder hade tillgång till mycket begränsad dokumentation av brandmotstånd hos 
träkonstruktioner. Konstruktioner med höga brandmotstånd saknades ofta. Maximalt tillgängligt 
brandmotstånd var i de flesta länder 30 eller 60 minuter, men det fanns exempel på högre 
brandmotstånd i några länder, särskilt utanför Europa.  

I rapporten gavs också information om nya beräkningsmetoder som ingick i Eurokod 5. 
Författarna konstaterade att det för klassificering av konstruktioner med avseende på 
brandmotstånd enligt olika nationella byggregler historiskt hade krävts brandprovning. Endast 
för enklare konstruktionselement som massiva balkar och pelare hade det funnits 
beräkningsmetoder. För dessa hade sättet att beräkna brandmotståndet varierat avsevärt mellan 
olika nationella regler. Genom harmoniseringsarbete inom EU hade dock designreglerna 
förbättrats avsevärt på senare tid. Förkolning och minskning av styvhet och styrka behandlades 
nu på ett konsekvent sätt. Eurokod 5 innehöll nu konstruktionsregler för beräkning av 
brandmotstånd hos regelkonstruktioner både med avseende på bärande och avskiljande 
funktion. Eftersom reglerna var nya och kanske inte skulle accepteras av vissa medlemsstater, 
fanns de i informativa annex, som gav möjlighet att genom nationellt val göra dem tillåtna eller 
inte. 

Författarna menade att det fanns ett stort behov av att utveckla och tillämpa nya 
beräkningsmetoder som minskade behovet av brandprovning och som kunde tillämpas inom det 
nya området Brandskyddsdimensionering, Fire Safety Engineering, FSE. 
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2003 

Gyproc Södra Building Systems (2003). Högre hus med trästomme: [handbok för projektering 
och byggande av flervåningshus med trästomme ; illustratör: Annie Boberg ...]. (1. utg., 2. 
uppl.) Bålsta: Gyproc 

Ett avsnitt i denna handbok från Gyproc redogjorde för brandskyddskrav och begrepp. 
Gipsskivans brandskyddande egenskaper förklarades: det var i materialet inbyggt vatten som 
gav skivan dess goda brandskyddande egenskaper. (Gipsskivans kärna består av gipskristaller – 
kalciumsulfat med kristallbundet vatten. Vid upphettning frigörs vattnet och avgår som 
vattenånga. Processen kräver stora mängder energi och går långsamt vilket medför att 
temperaturen på den oexponerade sidan blir relativt låg så länge processen pågår.) 

Rekommendationer gavs om utformning. Exempelvis angavs att brandstopp i håligheter kunde 
utgöras av syll och hammarband; i bjälklag kunde det vara en kantbalk. Annars användes 
normalt också stenullsisolering av hög densitet eller gipsskivor. 

Man poängterade att när installationer drogs igenom brandcellsskiljande delar var det viktigt att 
genomföringen gjordes så att brandklassen bibehölls. 

2005 

Sardén, Y. (2005). Complexity and learning in timber frame housing: the case of a solid wood 
pilot project (Doctoral dissertation, Luleå tekniska universitet). 

Sardén följde byggprojektet Inre hamnen i Sundsvall. Inre Hamnen var en Br1-byggnad som 
behövde ha sprinkler om fasaden skulle vara av trä. Boendesprinklers installerades för att hindra 
brandspridning genom fönster och längs fasader och för att förlänga tiden innan 
utrymningsvägar blir överhettade. 

Sardén lyfte en utmaning för träbyggandet som handlade om hur brandkraven skulle tolkas. Att 
olika tolkningar gjordes av olika aktörer kunde få följder för ekonomin och tidsåtgången i 
byggprojekt. Det verkade, menade Sardén, som att brandsäkerhetsmyndighetens representant i 
Sundsvall och den tekniska experten på brandskydd i trähus från Trätek hade olika uppfattning. 
Huvuddiskussionen rörde skyddet mot brandspridning från balkonger. Den tekniska experten 
sade att sprinklersystemet i byggnaden var tillräckligt medan myndigheterna hävdade att det 
måste finnas sprinkler även på balkongerna. Det skulle blivit mycket dyrt om det ens vore 
möjligt utan dubbla sprinklersystem. Lösningen blev att skydda balkongerna med en 
brandskyddsfärg istället. 

2006 

Östman, B. A. L., & Mikkola, E. (2006). European classes for the reaction to fire performance of 
wood products. Holz als Roh-und Werkstoff, 64(4), 327–337. 

Ett nytt klassificeringssystem för byggprodukters brandegenskaper tillämpades på fem olika 
produkttyper av trä: träbaserade paneler, konstruktionsvirke, limträ, massiva träpaneler/fasader 
samt trägolv. Det europeiska klassningssystemet hade två undersystem, ett för alla träprodukter 
utom golv och ett för golv. Träegenskaper som densitet, tjocklek, knutpunkter och 
slutanvändning studerades och inkluderades i klassningen. De flesta träprodukter föll inom 
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klassen D-s2, d0 eller Dfl-s1 (för golv). Testerna utfördes enligt standarderna EN 13823 (2002) 
SBI-metoden (Single Burning Item test), EN ISO 9239-1 (2002) ”Radiant panel test”, och 
EN ISO 11925-2 (2002) Antändlighetstest. Totalt studerades mer än hundra träprodukter för 
olika slutanvändning. Författarna menade att tydliga samband mellan parametrar i det 
europeiska klassningssystemet och produktparameterar som densitet och tjocklek hade 
demonstrerats. Tabeller med klassificerade träprodukter utvecklades. 

Östman, B., & Tsantaridis, L. (2006). Innovative eco-efficient high fire performance wood 
products for demanding applications Final report for Vinnova-Tekes project InnoFireWood. 

Rapporten som utgjorde slutrapport för forskningsprojektet InnoFireWood redovisade studier av 
brandskyddade träprodukter. Ett vid denna tidpunkt nytt nordiskt system (NT Fire 054) 
tillämpades för att klassificera brandskyddets beständighet för inomhus- och utomhusbruk i 
byggnader. Olika typer av modifieringar ingick. Några huvudresultat rörde: 

Kemisk modifiering 

De flesta nya brandskyddade träprodukterna hade antingen förbättrade brandegenskaper 
(Euroklass B eller C) eller bibehållen låg fuktkvot (RH< 30 %), men få produkter uppfyllde 
båda kriterierna vilket krävdes för att uppnå bruksklass ”Int” för inomhusanvändning i 
byggnader. Några brandskyddsmedel menade man borde kunna modifieras för att bli mindre 
fuktkänsliga. Termoträ och furfurylerat trä kunde brandskyddsbehandlas och uppnå Euroklass 
B. Plywood fick förbättrade brandegenskaper endast när ytfanéret var brandskyddsbehandlat. 

Biokemisk modifiering 

En ny idé att använda xyloglucan (XG) för att binda brandskyddskemikalier till trä studerades. 
XG hade tidigare använts som ett molekylärt ankare för cellulosafibrer i pappersindustrin.  Det 
visades att XG kunde adsorberas till trä vilket resulterade i förbättrad bindning av 
brandskyddskemikalier. 

Fysikalisk modifiering 

Man fann att aluminiumfolie med en minimitjocklek 50 μm kunde skydda underliggande fanér 
och förbättra plywoods brandklassificering. Man konstaterade att plywoodens tjocklek kunde 
vara avgörande för brandklassningen, eftersom branden kunde tränga genom produkten vid 
brandprovningen. Brandskyddat lim kunden förbättra brandklassningen. Resultaten kunde dock 
variera beroende på ytfaneréts egenskaper. Rökutvecklingen kunde dessutom öka så att den 
högsta rökklassen s1 inte kunde uppnås. 

Brandklassning och simulering 

System för brandklassificering av brandskyddat trä i byggnader och fartyg beskrevs. Särskilt 
uppmärksammades metoder att förutsäga europisk brandklass på basis av småskalig provning i 
konkalorimetern. Nya tumregler för att direkt jämföra resultat för brandskyddat trä föreslogs. En 
modell, Fire Dynamics Simulator, som simulerade brandförlopp användes för att illustrera hur 
tiden till övertändning i ett rum kan förlängas genom att använda brandskyddat trä. 

Brandskyddets beständighet 

Flertalet brandskyddade produkter bibehöll sina brandegenskaper efter accelererad åldring om 
de hade ett skyddande ytskikt av utomhusfärg. Utan färg kunde brandskyddet minska ner till 
beteendet för vanligt obehandlat trä. Naturlig åldring på ett försöksfält hade startat. 
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Miljöbedömning 

Man valde brandskyddsmedel som inte förväntades ge miljöproblem. Halogenerade 
brandskyddsmedel som var vanliga för plastmaterial undveks. Några genomförda 
livscykelanalyser för brandskyddsbehandlat trä var inte kända av författarna, men möjligheter 
till livscykelanalyser och miljödeklarationer beskrevs. 

2008 

Stehn, L., Rask, L. O., Nygren, I., & Östman, B. (2008). Byggandet av flervåningshus i trä: 
Erfarenheter efter tre års observation av träbyggandets utveckling. (Teknisk rapport / Luleå 
tekniska universitet). 

Rapporten tog upp några aspekter på brandskydd för några olika flervåningshus i trä.  

För kvarteret Limnologen i Växjö konstaterades att det var en klass Br1-byggnad, vilket 
medförde de högsta kraven på bland annat beklädnader, ytskikt och byggnadsdelar vid detta 
tillfälle. Att byggnaden var ett tidigt exempel på en byggnad med så kallad massiv trästomme 
medförde att flera diskussioner fördes under projekteringen vad gällde brandskydd.  

Brandsakkunniga konsulter upprättade en brandskyddsdokumentation. 

För Limnologen var enligt rapporten varje lägenhet en egen brandcell, liksom trapphus, 
installationsschakt, lägenhetsförråd, övernattningsrum, föreningslokal och barnvagnsrum. Delar 
som avskiljde brandcell skulle ha minst klass EI60 (behålla avskiljande och isolerande förmåga 
i minst 60 minuter), undantaget barnvagnsrum. 

Limnologen utrustades med boendesprinkler, inte för att det krävdes men för att det 
möjliggjorde tekniska byten. Man kunde därmed använda träpanel på södra fasaden och synligt 
trä på undersida balkonger. Man kunde också minska det vertikala avståndet mellan fönster i 
nordvästra fasaden. 

För kvarteret Hyttkammaren i Falun togs enligt rapporten en brandskyddsdokumentation fram 
tidigt. Den kompletterades sedan med krav från Brandmyndigheten. Granskningen upplevdes 
som hård, bland annat med avseende på luftspalten bakom fasadpanelen. Man valde 
brandskyddsimpregnerad fasad eftersom man inte ville ha sprinkler, vilket var ett alternativ. I 
trapphusen vilka utgjorde utrymningsvägar, hade väggarna klätts med brandgips. I lägenheterna 
hade varje lägenhet en vägg som klätts med KLH:s ytskiktspanel. 

I projektet Älvsbacka strand i Skellefteå installerades boendesprinkler som brandskydd och för 
att få möjlighet att använda träfasad på alla våningar. Författarna menade att detta var en 
lämplig lösning i alla byggnader, eftersom det som fattar eld först är inredningen. Sprinklern 
löste ut vid 68 grader (i bastu 141). Systemet dimensionerades för fyra sprinklers åt gången, 
240 l/min. Anläggningen var kopplad till SOS alarm. 

Varje lägenhet räknades som en brandcell. Invändigt kläddes väggarna med gips och tapet. Ett 
icke brännbart ytskiktsmaterial var ett krav för en byggnad med bostäder över fyra våningar. Att 
boendesprinkler användes betydde i vissa fall att synligt trä fick användas på vissa väggar 
invändigt, men i detta fall hade detta ”tekniska byte” medfört att fasaden fick ha en träpanel i 
alla 6+1 våningar. Som golvmaterial valdes ekparkett till alla lägenheter. 
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I ett kapitel (kap. 7.3) presenterades en katalog med tolv studerade hus/projekt med trästomme. 
Åtta objekt var nyuppförda flervåningshus varav två var påbyggnader. Ett objekt (Lagerhuset i 
Eslöv) var en kraftig ombyggnad av ett lagerhus med trästomme till bostadshus. Ett objekt var 
en lagerbyggnad och ett var en konserthall. 

I katalogen följdes objekten upp under rubriker som ”Beskrivning av objektet”, ”Varför byggs 
detta i trä?” m. fl. Vissa aspekter på brandskydd beaktades och följande angavs för de olika 
objekten under rubrikerna ”Brandskyddsdokumentation” och ”Brandskydd” och refereras nedan 
i tabellform. 

Objekt Uppgifter om 
brandskyddsdokumentation 

Exempel på brandskydd 

Styrmannen Umeå Umehem har själv upprättat 
brandskyddsdokumentation för 
projektet och löpande haft kontakt 
med räddningstjänsten i Umeå. 
Detta har fungerat smidigt och inte 
inneburit komplikationer. 

De bärande träelementen har klätts 
in med dubbla lager gipsskivor 
som är det huvudsakliga 
brandskyddet Ingen sprinkler 
behövdes. 

 
Sandholmen Rydebäck Projektets konstruktör även 

sakkunnig i brandfrågor. Uppdaterar 
brandskyddsdokumentationen vid 
slutbesiktning + gör särskild 
brandbesiktning 

 

Träregelstommarna kläs in med 
dubbla lager gipsskivor och i vissa 
fall även en plywoodskiva innerst 
mot stommen samt kompletteras 
med stenull mellan reglarna och 
detta ger brandskydd av stommen. 

Ekdalen Hagsätra 

 

Certifierade konsulter anlitade för 
brandskyddsdokumentation. Inte 
upplevts problematiskt. 

Stommen skyddas m dubbla lager 
gipsskivor. Fasaden putsad. 

 
Kretsloppshuset Umeå  

 

Brandskyddsdokumentation gjord 
av kommunens räddningstjänst. 
Smidig process. Underlaget 
godkändes omgående; kommunen 
har högt förtroende f 
räddningstjänsten. Byggherren 
ansåg att en del lösningar blivit väl 
kraftfulla: sprinkling av både 
lägenheter och loftgångar trots 
erforderligt brandskydd av väggar 
och bjälklag m dubbla gipsskivor. 

 

Lägenheter och loftgångar har 
sprinkler. Bärande element täckta 
m dubbla lager gipsskivor. 

 

Dobben, Haparanda 

 

Brandskyddsdokumentation utförd 
tidigt av Brandskyddslaget, också 
sakkunniga brand i uppdraget. 
Lindbäcks strävar efter att få med 
brandsakkunniga tidigt. Fungerade 
”utmärkt”. Kommunen hade inga 
invändningar vid samråd. 

 

Stommen klädd m gipsskivor i 
dubbla lager. Fasaden putsad; 
hindrar brandspridning. 
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Objekt Uppgifter om 
brandskyddsdokumentation 

Exempel på brandskydd 

Kv Lasarettet, Nacka. 
Påbyggnad på ett 
befintligt hus; blir >4 
vån; fordras REI 90 på 
vertikala bärverket och 
REI60 på bjälklagen. 

 

Brandskyddsdokumentation av 
extern brandkonsult. Hade god 
kännedom om kommunens krav. 
Var en enkel och smidig process. 

 

Väggarna skyddas av dubbla lager 
gipsskivor protect F, takbjälklaget 
dubbla lager gips. Fasaden 
träpanel målad m brandskyddsfärg 
som hindrar antändning och 
brandspridning. 

Takpåbyggnad kv Ödlan, 
Umeå:  

 

Brandskyddsdokumentation 
upprättad av Brandförsvaret i Umeå 
kommun. Enkel och smidig process. 
Dialog mellan totalentreprenör och 
brandingenjör har hållits.  

 

Stommen inklädd med gipsskivor. 
Vertikalt dubbla lager protect F, 
undertak dubbla Normal-skivor. 
Golv dubbla lager gipsskivor. 

Kv Vallhunden och Kv 
Bäverungen, Stockholm 

 

Brandskyddsdokumentation av 
extern brandskyddskonsult. 
Byggherren menar att det har varit 
en smidig process.  

 

Vertikalt bärande stomme i 7-
vånhus skyddas av dubbla lager 
protect F. 4-vån hus en protect F 
och en normalskiva. Takbjälklagen 
tre lager normalgipsskivor. 
Fasaden putsas => ingen risk f 
brandspridning i fasad. 

 
Lagerhuset i Eslöv:  

 

Framgår ej Boendesprinkler. Ev sprinklas 
fasaden med hänsyn till brännbart 
material i yttervägg. Invändigt 
gipsskivor som undertak. Grova 
dimensioner på träbjälkar. 
Flytbetong på bjälklag 

 
Höglager, Q-med, 
Uppsala:  

 

Brandskyddsdokumentation gjord 
av extern konsult köpt av arkitekten. 
Byggherren menar att det var enkel 
smidig process. Föreslagna 
lösningar har godkänts och inte lett 
till särskilda diskussioner. 

 

Grova dimensioner som klarar de 
brandkrav som ställs. Brandförsvar 
kan vara på plats inom 6 min och 
har godkänt att man inte installerar 
sprinkler. Skulle vara en risk för 
skador på lagrat gods.  

 
Studio Acusticum, Piteå:  

 

Brandskyddsdokumentation utförd 
av separat konsultfirma. Välkänd i 
kommunen och m gott renommé. 
Räddningstjänsten har godkänt 
dokumentation och kontrollplan och 
processen har löpt smidigt. Man har 
haft förtroende för brandkonsultens 
arbete och kompetens. 

 

Stommen är m sina grova 
dimensioner dimensionerad för att 
klara brandkraven, samt behandlad 
med brandskyddande färg.  

 



22 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Objekt Uppgifter om 
brandskyddsdokumentation 

Exempel på brandskydd 

Kv. Inköpschefen, 
Vällingby centrum:  

 

Framgår ej Generella brandskyddet= stommen 
kläs in m gipsskivor i dubbla lager. 
Fasaden är putsad vilket ger en 
brandskyddad fasad som hindrar 
brandspridning. 

I ett sammanfattande avsnitt som behandlar viktiga frågor som kräver extra fokusering i 
programarbete och projektering tog författarna upp att brandkrav var en fråga som det i 
”initiativprojekten” tagit lång tid att lösa.  Man upplevde enligt författarna att det fanns en ovana 
från brandmyndigheter och räddningsverk att tolka lagstiftning när det gäller höga trähus med 
trästomme. Man upplevde även att tillämpningarna varierade över landet. Det var exempelvis 
mycket svårt att bygga med synligt trä i lägenheterna även om sprinkler installerades. 

Det framgår inte vilka som projekt som räknades till initiativprojekten, men möjligen är det de 
objekt som beskrivs med större djup i rapporten: Limnologen, Älvsbacka strand och 
Hyttkammaren. Uppgifterna om svårigheterna att enas om brandkraven motsägs av katalogen 
över tolv andra projekt eftersom där uttryckligen anges för åtta av dem att processen med 
brandskyddsdokumentation varit ”smidig” eller ”enkel”. 

Rosenkilde, A., Axelson, M., & Jarnerö, K. (2008). Flervåningshus med trästomme–Uppföljning 
av Kv Limnologen och Kv Rya, Rydebäck. (SP Rapport). 

Rapporten följde två större byggprojekt där byggnaderna hade trästomme: kvarteret Limnologen 
i Växjö och ett objekt i Rydebäck. Rapporten utgjorde ett av underlagen till Stehn med flera 
2008 som refererats ovan.  Här ska refereras något om vad som sägs om brandaspekter för de 
två objekten, utöver vad som redan tagits med om Limnologen i Stehns rapport. 

För Limnologen kom brandfrågorna upp redan i planeringsskedet då man diskuterade 
boendesprinkler och tekniska byten och möjligheten att göra en brandteknisk analytisk 
dimensionering istället för att uppfylla kraven med hjälp av klassificeringssystemet. Med 
boendesprinkler menade man att brandförloppet förändrades och att man borde kunna använda 
mindre brandskyddande skikt och andra ytklasser än vad klassificeringssystemet föreskrev. 
Möjligheten att simulera brand i en byggnad med olika material och konstruktioner uppgavs av 
Rosenkilde m. fl vara begränsade vid den här tidpunkten (2008). 

Ett brandseminarium hölls med närvaro av arkitekt och beställare, Räddningsverket, 
kommunens VA-avdelning och SP Trätek. 

Två tekniska byten kom till stånd tack vare valet att installera boendesprinkler. Dels fick 
fasaden på den södra långsidan träpanel, dels utfördes undersidan på balkongerna med synligt 
trä. Under projekteringsskedet lyftes enligt Rosenkilde m.fl. vid upprepade tillfällen frågan om 
att få tillgodoräkna mer av boendesprinkler, som t. ex mindre brandskyddande skikt och mildare 
krav på brandskydd för installationerna eftersom sprinkler ändrar brandförloppet. Frågor som 
löstes utan problem var brandklassning av olika delar som takfot, balkonger och P-däck. Det 
mest problematiska var att göra gränsdragningen mellan de olika brandcellerna. En anledning 
var att konstruktionerna bestod av olika skikt (till skillnad från motsvarande delar i betonghus). 
Delarna kopplades i knutpunkter till varandra på ett sådant sätt att det inte enkelt kunde avgöras 
var i konstruktionen en brandgräns gick. Projekteringen av installationsschakten försvårades 
avsevärt på grund av detta. Det fanns enligt författarna heller inte en gemensam syn över landet 
på de brandtekniska frågorna på detaljnivå. Det fördes olika resonemang på olika håll, vilket 
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gav olika lösningar på olika håll i landet. En lösning som var godtagen i en kommun riskerade 
att inte bli det i nästa. 

Under diskussioner om träkonstruktionernas utformning på projekteringsmöten framkom att 
snickarna helst inte ville ha gipsskivor av typ Protect F eftersom de är tyngre och svårare att 
bearbeta, men för brandskyddet krävdes det. 

I en sammanfattning av utmaningar under projekteringsskedet menar Rosenkilde m. fl. det 
svåraste i projekteringsskedet för detta objekt var brandfrågorna, just eftersom uppfattningarna 
om hur man uppfyller kraven många gånger var motstridiga hos Räddningstjänsten, 
brandkonsulten och övriga konsulter. En större samsyn i frågorna efterlystes. 

För projektet i Rydebäck uppgav Rosenkilde m. fl. att byggnaden var klassad som en Br1 
byggnad och att brandskyddet var ett konstruktivt brandskydd med hjälp av gipsskivor. Ingen 
del av huset hade sprinkler. Brandskyddsdokumentation upprättades i projekterings- och 
systemhandlingsskedet. Byggnaden projekterades ursprungligen med en putsad fasad på en 
mineralullsskiva, men under byggskedet byttes fasadsystem och en extruderad 
styrencellplastskiva användes som underlag för putsen. Lösningen accepterades av tillfrågad 
brandskyddsansvarig.  

Rosenkilde m. fl. angav att för detta objekt uppfattade den forskare som följde projektet 
brandskyddet på arbetsplatsen som bristfälligt anordnat vid besöken. Bjälklagsytor var ofta 
belagda med stora mängder spån och stoft samtidigt som eldrivna maskiner med temporära 
kabeldragningar frekvent användes. Brandsläckare fanns att tillgå i en förrådscontainer intill 
boduppställningen, vilket man menade var en lång sträcka att gå för vissa av byggnadsarbetarna. 
Inga släckare fanns utplacerade på bjälklagen. Författarna menade att brandskyddet på 
byggarbetsplatser med flervåningsstomme i trä var ett försummat kunskapsområde. 

Viss osäkerhet hade uppstått i projektet vad gällde utformningen av genomföringar genom 
brandceller och kontakter med brandsakkunniga togs för att skapa klarhet. De lösningar som 
kunde användas uppfattades av arbetsledningen som bra och enkla. I jämförelse med 
betongstommar uppfattades brandsäkra genomföringar som så enkla att bygga för trästommar 
att det orsakade osäkerhet. 

Jarnerö, K. (2008). Tekniska data för byggprojekt–Kv Limnologen i Växjö. (SP Rapport). 

Den här rapporten togs fram inom ramen för den Nationella träbyggnadsstrategins 
fortbildningsprogram. Inom programmet dokumenterades tekniska egenskaper hos ett antal 
större byggprojekt där byggnaderna hade trästomme. Checklistor togs fram för tekniska data för 
byggprocessernas olika skeden (planeringsskede, projekteringsskede och byggskede). Den här 
rapporten redovisade resultaten från en tillämpning av checklistan på kvarteret Limnologen i 
Växjö, med bostadshus i åtta våningar. 

Avsnittet Brand: Branddokumentation hade följande underrubriker: Krav (brandteknisk 
byggnadsklass), Brandcellsindelning, Utrymningsvägar inkl. ytskikt, Tekniska byten, 
Detaljlösningar, Utlåtande brandmyndighet, Brandtätningar i brandcellsgränser och Brandstopp 
inuti konstruktioner. Av ”Brandstopp inuti konstruktioner” framgår att lägenhetsskiljande 
väggar med längsgående vertikal luftspalt drevades med stenull 45kg/m3 och tätades med 
brandkitt i varje våningsplan i höjd med bjälklagen. Spalten mellan bjälklagskonstruktionen och 
omslutande väggar i rummet drevades också. Brandspridning via luftspalten bakom 
fasadpanelen förhindrades genom att panel och luftspalt i varje våningsplan bröts av en tätt mot 
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regelväggen monterad längsgående limträbalk. Runt fönster i fönstersmygen förhindrades brand 
att sprida sig in i ytterväggen av en 19 mm board och en fönsterbräda av natursten ovanpå 45 
mm träreglar som monterats runt fönstret. Ytterligare tätning av konstruktionsdelar utfördes för 
att uppfylla bland annat ljudkrav. 

Avsnittet Brand: Ritningar/byggbeskrivning hade underrubrikerna: Fasadsystem, 
Brandskyddsbehandlingar, Boendesprinkler, Placering av boendesprinkler, Luftning yttertak, 
takfot, Brandavskiljning på vindar och Mängd oskyddat synligt trä i relation till total omgivande 
yta. Av ”Brandavskiljning på vindar” framgår att vinden sektionerades genom att takstolar över 
lägenhetsskiljande väggar kläddes med dubbla lager gips och att eventuella hålrum fylldes med 
mineralull. Undersidan av råsponten på var sida takstolen försågs med gips för att uppnå 
brandskyddsklass EI60. 

Avsnittet Brand: Okulär besiktning hade underrubrikerna Bilder och anteckningar och Risk för 
fel. De risker som Jarnerö menade förelåg var att brandstopp, drevningen, per våningsplan 
mellan lägenhetsskiljande väggar var väsentlig men kanske kunde glömmas bort i montaget. 
Brandisolering och tätning av installationer och genomföringar i brandcellsgränser innebar 
mycket arbete. Risk för fel ökade då ställen som skulle tätas var svåra att komma åt och det var 
trångt om utrymme mellan brännbara delar i konstruktionerna. 

Östman, B., Gustafsson, A., Jarnerö, K., & Axelson, M. (2008). Flervånings trähus: tekniska data. 

Rapporten sammanfattade erfarenheter av tekniska aspekter på flervånings trähus som hade 
gjorts under det så kallade Fortbildningsprogrammet som pågick 2006–2008. 
Fortbildningsprogrammet hade till uppgift att följa och dokumentera träbyggnadsprojekt byggda 
inom ramen för den Nationella träbyggnadsstrategin som regeringen beslutade om 2006. När det 
gällde brandskydd var en erfarenhet enligt författarna att det hade tagit projekten lång tid att 
lösa frågor om brandkrav. Man upplevde att det fanns en ovana från brandmyndigheter att tolka 
lagstiftning när det gällde höga bostadshus med trästomme. Man upplevde också att 
tillämpningarna av kraven varierade över landet. Det var också svårt att få lättnader i kraven till 
följd av sprinklers, exempelvis möjlighet att bygga med synligt trä inomhus.  

2010 

Östman, B., & Lagerström, J. (2010). Fire safety in timber buildings. Technical guideline for 
Europe. English summary 

Rapporten sammanfattade huvudresultaten av projektet FireInTimber som genomfördes 2007–
2010 med 14 partners i nio länder. Ett huvudresultat var handboken ”Fire safety in timber 
buildings”. Projektet resulterade i ny kunskap om modellering av bärförmåga hos nya 
träkonstruktioner. Utöver handboken resulterade projektet i omkring femtio vetenskapliga 
artiklar, rapporter och presentationer på vetenskapliga och tekniska konferenser.  

Handboken innehöll enligt denna sammanfattning de senaste detaljerade riktlinjerna för 
lastbärande och avskiljande förmåga hos träbyggnader vid standardbrand. Nya 
dimensioneringsmetoder presenterades i handboken och skulle tas med som bidrag till 
kommande revision av Eurocode 5 men kunde börja användas direkt. Information om 
brandegenskaper hos träprodukter enligt europastandarder ingick i handboken och betydelsen av 
rätt detaljutformning, utförande och kontroll på byggarbetsplatser underströks av redovisningen 
av praktiska lösningar. 
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SP Sveriges tekniska forskningsinstitut (2010). Fire safety in timber buildings: technical 
guideline for Europe. Stockholm: SP Technical Research Institute of Sweden / SP Trätek 

Handboken, vars sammanfattning kommenterats ovan, hade följande kapitel (min översättning): 

1. Träbyggnader 

2. Brandsäkerhet i byggnader 

3. Europeiskt system för byggprodukter 

4. Träprodukter som golv, beklädnader och fasader 

5. Avskiljande träkonstruktioner 

6. Bärande träkonstruktioner 

7. Förband 

8. Brandstopp, installationer och detaljer i träkonstruktioner 

9. Nya produkter och deras implementering eller tillämpning 

10. Aktivt brandskydd 

11. Prestationsbaserad (funktionsbaserad) design 

12. Kvalitet på utförande och kontroll. 

Denna europeiska handbok liknade i många stycken den nordiska handboken Brandsäkra 
trähus, version 3 och men var skriven på engelska vände sig till läsare i hela Europa. Avsnitten 
om exempelvis regelverk var därmed annorlunda. Ett kapitel om träförband fanns med i den 
europeiska handboken men ingick inte i den nordiska handboken. 

I kapitel 6 som handlade om bärande konstruktioner visades hur man kunde verifiera 
brandegenskaper hos olika material och produkter. I ett avsnitt om material behandlades 
isolering och det påtalades ett behov av ny klassificering för mineralull. Glasull och stenull hade 
delvis olika egenskaper vid brand men det fanns inga relevanta testmetoder.  

Kapitlet tog också upp att det behövdes ett nytt klassningssystem för lim. Det var viktigt att veta 
brandegenskaperna hos lim, speciellt med den ökande användningen av korslimmat trä. 

2011 

Östman, B., & Källsner, B. (2011). National building regulations in relation to multi-storey 
wooden buildings in Europe. SP Trätek and Växjö University, Sweden. 

Målet med rapporten var att ge en översikt över byggregler i Europa, analysera möjliga hinder 
för att bygga med trä i flera våningar och föreslå ändringar. Rapporten var en av fem rapporter 
inom det europeiska projektet Concerto – SESAC.  

Författarna konstaterade att utvecklingen för byggregler hade gått mot funktionsbaserade krav 
istället för preskriptiva. Utvecklingen hade accelererat med CPD som antogs inom EU 1988. 
CPD specificerades i så kallade interpretativa dokument och vidare i europeiska standarder. 
Östman och Källsner konstaterade att standarderna existerade på en teknisk nivå men att 
byggnaders säkerhet hanterades på en politisk nivå av nationell lagstiftning. Man menade att 
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harmoniseringen av standarder förhoppningsvis kommer leda till mer likartade nationella 
byggregler även om nationella byggregler kommer att fortsätta finnas. 

Huvudslutsatser vad gällde byggregler för brand i Europa var att det fanns stora skillnader i 
nationella brandskyddsregler när det gällde användning av trä i byggnader. Möjligheten att 
använda trä begränsades av lokala och regionala tolkningar av brandskyddsregler och 
kunskapsbrist i hela kedjan från regelförfattare till designer. Det fanns ett behov av 
erfarenhetsutbyte. Östman och Källsner trodde dock att vidareutveckling och tillämpning av nya 
teknologier för brandskyddsdimensionering och funktionsbaserad utformning skulle komma att 
underlätta en utökad och brandsäker användning av trä i byggnader. Man menade att det fanns 
möjligheter för mer avancerad brandteknisk dimensionering eftersom europeiska riktlinjer fanns 
framtagna och att fler verktyg kunde användas som riskindex-modeller och aktivt brandskydd 
(exempelvis boendesprinkler). 

2012 

Östman B. (2012a) Brandsäkra trähus 3 – Nordisk-baltisk handbok. Brandposten, (47), 36–7 

I denna artikel presenterade Östman den nya omarbetade tredje versionen av handboken 
Brandsäkra trähus. Den hade tagits fram inom ett nordiskt-baltiskt projekt med stöd av NICe, 
Nordisk InnovationsCenter. Handboken gav enligt Östman kunskap och vägledning om viktiga 
aspekter för att kunna konstruera, dimensionera och utforma olika konstruktionsdetaljer för 
brandsäkra trähus. Den innehöll också den senaste informationen om europeiska och nationella 
regelverk. Handboken var skriven för projekterande arkitekter och konstruktörer, men kunde 
också användas av myndigheter och räddningstjänster, i undervisning samt av 
produktutvecklare inom bygg- och träindustri. 

Nyheter i handboken jämfört med förra upplagan var: 

• Nya metoder att beräkna brandmotstånd hos träkonstruktioner, både avskiljande och 
bärande (som ännu inte fanns med i Eurokod). 

• Detaljerad information om brandklasser för trä som ytmaterial enligt europeiska system. 
• Beklädnader av trä med brandskyddande förmåga, s. k. K-klasser. 
• Ny metodik att utvärdera tekniska byten vid installation av sprinkler. 
• Nya system att bedöma brandskyddat trä, långtidsbeständighet och utförande i 

praktiken. 
• Brandskyddsdokumentation för höga trähus. 
• Brandskydd på byggarbetsplatser 

Artikeln lyfte särskilt fram vissa delar i handboken. En av dem var kapitlet om detaljlösningar. 
Östman konstaterade att byggnadstekniska detaljer var viktiga för träbyggnaders brandsäkerhet 
och en stor utmaning. Konstruktionsdetaljer måste utformas noggrant för att kunna säkerställa 
byggnadens brandsäkerhet menade hon och påpekade att många exempel gavs i handboken. Det 
handlade bland annat om att brandstopp måste installeras i hålrum för att hindra att dolda 
bränder sprids mellan brandceller. 

En annan del i handboken som togs upp var frågan om brandskyddsdokumentation för höga 
trähus. Brandskyddsdokumentation för omkring 25 flervåningsbyggnader och större byggnader 
i trä hade analyserats och resultaten visade att vissa viktiga egenskaper för brandsäkerheten i 
träbyggnader inte hade framhävts, som brandstopp inuti byggnaden, kontroll och egenkontroll 
under byggtiden samt planer för drift och underhåll. Östman betonade att kvaliteten på 
utförandet måste granskas noggrant av den ansvariga entreprenören. Några exempel gavs också, 
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som att isolering måste monteras noggrant och vara i direkt kontakt med bärande trädelar för att 
garantera brandmotståndet och att fästdon för beklädnadsskivor måste vara tillräckligt långa för 
att förhindra för tidigt nedfall av beklädnaden Östman menade att entreprenörens egenkontroll 
bör formaliseras och att ansvarsfördelningen mellan de olika yrkeskategorierna måste vara klart 
uttalad.  

SP Sveriges tekniska forskningsinstitut (2012). Brandsäkra trähus 3: nordisk - baltisk 
kunskapsöversikt och vägledning: handbok. (Version 3). Stockholm: SP Sveriges tekniska 
forskningsinstitut. 

Handboken presenterades i en artikel i Brandposten som har refererats ovan. Där framgår vilka 
delar som var nya sedan förra versionen.  

Handbokens olika kapitel tog därmed bland annat upp följande: 

1. Användning av trä i byggnader. 

2. Regelverk. I kapitlet om regelverk förklarade författarna bland annat hur det kom sig att 
kraven kunde bli olika i olika länder. Brandprovningsmetoder och klassificeringssystem hade 
visserligen harmoniserats i Europa, men regelverken var fortfarande nationella. De europeiska 
systemen existerade på ett tekniskt plan, men brandsäkerheten styrdes av nationella lagar, vilket 
innebar att brandsäkerheten låg på ett politiskt plan. Brandskyddskrav i nationella bestämmelser 
måste baseras på det europeiska systemet, men man var i de olika länderna fri att välja bland 
tillgängliga klasser och kravnivåer för att bibehålla den nationella säkerhetsnivån. 

Exempel på brandklassificering som presenterades: Brandklass för byggprodukter som 
ytmaterial uttrycktes som huvudklass A-F som kompletterades med rökklass s1-s3 och 
droppklass d0-d2. Klass A1 och A2 var obrännbara produkter som sten och stål, klass B-E 
brännbara och F innebar att ingen brandklass hade bestämts. Träprodukter uppfyllde normalt 
minst D-s2,d0. Brandskyddsbehandlat trä kunde uppfylla den högsta klassen B-s1,d0. 

Brandmotstånd hos byggnadsdelar (vägg och takelement) indelades i bärande (R) och 
avskiljande (EI) element och angavs för tider från 15 minuter. Exempelvis innebar REI60 
bärande och avskiljande funktion i 60 minuter och EI 30 avskiljande funktion i 30 minuter. 

Dessutom fanns (nya) europeiska K-klasser för brandskyddande förmåga hos beklädnader, som 
angavs för tider 10–60 minuter. Tändskyddande beklädnad betecknades i BBR som K210/B-
s1,d0. 

3. Brandteknisk dimensionering av byggnader. En utmaning och risk för träbyggandet togs upp i 
kapitel tre. Man menade att den verifiering som skedde på byggarbetsplatsen av att de 
funktionsbaserade kraven hade uppfyllts kunde vara problematisk. En studie av 
brandskyddsdokumentationer från fyrtiosex byggprojekt (okänt vilka stommaterial de hade) och 
en analys av byggregler och byggnadsklasser hade visat en brist på regler och vägledning för 
verifiering. Studien ifrågasatte om den metod som användes av många praktiker var tillräcklig 
för att uppfylla byggreglernas krav. En procedur med allmänna kvalitetskrav för verifiering 
föreslogs. 

4. Brandmotstånd hos avskiljande träkonstruktioner. Beräkning med additionsmetod. 

5. Brandmotstånd hos bärande konstruktioner. Kapitlet gav vägledning för brandteknisk 
dimensionering av bärande träkonstruktioner enligt EN 1995-1-2 med ett par tillägg samt 
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baserad på ny kunskap som var det senaste inom brandteknisk dimensionering och potentiellt 
underlag för framtida revideringar av EN1995-1-2.  

Kapitlet behandlade bland annat laster och bestämning av lasteffekt vid brand, stomstabilitet 
(systemet kan vara annorlunda vid brand), material (vilka egenskaper man kan behöva och var 
man hittar information för olika mtrl som ingår i trähus). Vidare beskrevs förkolning och hur 
man beräknade förkolningsdjup och nedfallstider för skivmaterial med mera samt bestämning 
av hållfasthet och styvhet.  

För träförband gavs ingen specifik information utan man hänvisade till den europeiska guiden 
Fire safety in timber buildings: technical guideline for Europe. 

Kapitlet innehöll också information om dimensionering genom fullskalig brandprovning, och 
gav exempel på träkonstruktioner med beräknad bärförmåga. Bärförmåga per regel angavs för 
olika regelväggar och bärförmåga per bjälke för olika bjälklag. Handboken presenterade flera 
sidor med konstruktioner ordnade efter klasser som REI60, R60, REI 90. 

6. Detaljlösningar och speciella konstruktioner. Behovet av brandstopp i hålrum behandlades. 
Författarna menade att bränder i hålrum var oförutsägbara. De kunde utvecklas snabbt eller 
långsamt, var en utmaning för räddningstjänsten, svåra att hitta och upptäcktes ofta sent. Brand 
kunde krypa i dolda utrymmen menade man vilket var en utmaning i äldre byggnader. I nya 
byggnader kunde detta hanteras genom brandstopp, alternativt genom att fördröja och 
underventilera branden. Brandstopp kunde vara massiva eller ventilerande. Massiva var 
vanligast och bestod av trä, stenull eller gips. Brandstoppen kunde provas och klassas till EI30 
eller EI60. 

Utvändiga brandskyddande detaljer som var viktiga och behandlades i handboken var: 
luftspalter, tak och vindar, yttertak, innerhörn, loftgångar och balkonger samt ytskikt hos 
utrymningsvägar. 

Exempelvis konstaterade man att det kunde ske en snabb brandspridning i luftspalter i 
fasadbeklädnad. Man poängterade att utan brandstopp i luftspalten kunde konsekvenserna bli 
allvarliga. Det gällde att brandspridning till takfot och vindar alltid måste förhindras med 
brandstopp eller på annat sätt. 

Takfoten kunde vara en svag punkt i träbyggnader. Byggnader har ofta luftintag för ventilation 
av vindar, ”men de konventionella luftspalterna möjliggör brandspridning av fasadbränder in till 
vinden”. ”Vindsbränder sprids ofta horisontellt över brandcellsgränser och leder till stora 
skador, ofta totalskada.” Lösningar omfattade bland annat tät takfot eller brandsäkra 
ventilationsöppningar. Sådana kunde utformas för att uppfylla till exempel klass EI30 enligt 
EN1366-4. Brandklass för takfot skulle komplettera brandmotståndet hos övriga byggdelar så 
att den totala brandmotståndstiden från en brandcell till vinden kunde uppfyllas. I praktiken 
takfot minst EI30 eller EI60. 

Tak och vindar var ofta tidigt brandexponerade menade författarna, eftersom brand sprids 
snabbt uppåt. Träbyggnader kunde vara känsliga eftersom man vid vindsbrand kunde tvingas 
låta hela taket brinna bort vilket inte var bra för en byggnad med lätta träbjälklag. Det fanns inga 
tydliga krav på brandmotstånd uppifrån för vindsbjälklag, men författarna menade att 
brandteknisk dimensionering borde baseras på verifierat brandmotstånd även uppifrån. 
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Dessutom rekommenderade handboken att vindar sektionerades över brandcellsgränser och att 
sektionering gjordes med väggar av minst klass EI30 (det kunde dock krävas mer i vissa 
länder). Det togs också upp att sektionerade bebodda vindar minskade risken för brand. 

Ett avsnitt ägnades åt genomföringar och installationer. Handboken angav att genomföringar 
bör undvikas i brandcellsskiljande byggnadsdelar i alla typer av byggnader och att de inte får 
försämra byggnadsdelens brandmotstånd. 

Andra avsnitt i sjätte kapitlet behandlade öppningar i byggnaden (trädörrar, fönster, luftventiler) 
samt trappor och schakt.  

7. Trä som synligt ytskikt/beklädnad. Kapitlet tog upp ett antal punkter med faktorer som 
påverkar träprodukters brandegenskaper (träslag, dimensioner, …). I tabeller listades olika 
material och deras klasser enligt EN 13986. Ett avsnitt behandlade träfasader: brandscenarier, 
brandegenskaper, brandskyddskrav, åtgärder för att minska brandrisk, riskvärdering av 
brandsäkerhet hos träfasader. För brandskyddat trä behandlades bland annat 
långtidsbeständighet. 

8. Skydd mot brandspridning till andra byggnader. Det åttonde kapitlet handlade om skydd mot 
brandspridning till andra byggnader och tog upp olika strategier och exempel på förebyggande 
åtgärder i olika länder (Europa, USA, Australien, Finland, Norge, Sverige). 

9. Kvalitet, utförande kontroll och underhåll. Brandskyddsdokumentation för ungefär 25 
flervåningsbyggnader och större byggnader i trä hade analyserats och det framkom att vissa 
viktiga aspekter inte hade behandlats, t. ex. brandstopp inuti byggnaden, kontroll av utförandet 
och planering av underhåll. Olika rekommendationer för brandskyddsdokumentation gavs och 
en checklista med punkter på presenterades. Man konstaterade att en standardmall borde 
användas, vilket ”i princip” fanns men inte användes fullt ut. 

Handboken konstaterade att montering och installation var avgörande för att garantera avsedd 
funktion. Som exempel nämndes isolering. Rätt typ av mineralull skulle användas och den 
skulle monteras noggrant och vara i direkt kontakt med träreglar för att garantera avsedda 
egenskaper. Tomma hålrum kunde leda till för tidig brandexponering av träet med för tidig 
förkolning och reducerat brandmotstånd. Detta var särskilt viktigt i vindsutrymmen. Fästdon 
fick inte vara för korta så att skyddande skivbeklädnad föll av för tidigt vid brand. 

Handboken tog också upp att kontrollen av att brandstopp monterats endast kunde ske under 
byggtiden. Kvaliteten måste kontrolleras noggrant av den ansvarige entreprenören. 

Brandsäkerhet på byggarbetsplatser berördes i ett avsnitt där man menade att bränder under 
byggnadsarbete och renovering (oavsett stommaterial) tyvärr var ganska vanliga. Orsakerna 
kunde variera från mordbrand till olyckor. Bränder på byggen hade inte uppmärksammats 
mycket i Norden. Flera allvarliga tillbud hade dock inträffat utomlands bland annat i 
Storbritannien. Svenska rekommendationer hade nyligen tagits fram. Handboken presenterade 
förslag till kontrollpunkter för brandsäker byggarbetsplats.  

Ett avsnitt behandlade underhåll och hur brandsäkerheten skulle bibehållas under hela 
byggnadens livslängd. 
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Klippel, M., Schmid, J., & Frangi, A. (2012). The Reduced Cross-section Method for timber 
members subjected to compression, tension and bending in fire. International council for 
research and innovation in building construction, working commission W18—timber structures. 

Författarna undersökte metoden med reducerat tvärsnitt som var med i EN 1995-1-2 och avsåg 
hållfasthets- och styvhetsreduktion under det förkolnade lagret i konstruktionsdelar av trä utsatta 
för brand. 

Metoden utvecklades ursprungligen för fritt upplagda böjbelastade balkar men hade sedan 
kommit att användas för fler elementtyper och andra inre krafter än böjmoment. Den här 
studiens resultat visade att standardens konstanta värde på 7 mm för ”zero strength layer” 
verkade tillräckligt för delar som bär last genom dragning medan lagret borde vara tjockare för 
delar som bär last i tryck. 

Östman, B. (2012b). Brandskyddsdokumentationer för höga trähus: erfarenheter och förslag 
till riktlinjer. 

Den brandtekniska utformningen av alla byggnader måste beskrivas i en så kallad 
brandskyddsdokumentation. För höga trähus behövde den ta hänsyn till de speciella 
förutsättningar som var specifika för dem. Östman menade att det fanns skillnader och 
potentiella svårigheter med att bygga i trä jämfört med att använda andra material. Vägledningar 
hade publicerats med råd om utformning av konstruktioner och produkter som uppfyllde 
byggreglernas krav, men flervåningshus i trä var relativt nytt och kunskapen många gånger 
bristande. Samtidigt var kraven på detaljlösningar höga, vilket ökade behovet av 
dokumentation. 

Ett stort antal brandskyddsdokumentationer för höga trähus hade därför studerats och 
analyserats. Analysen visade att det fanns en relativt god kunskap om hur 
brandskyddsdokumentation ska utföras men att det fanns vissa brister. Det slarvades med delar 
av dokumentationen. Bland det mest allvarliga var att alltför få brandskyddsdokumentationer 
beskrev var olika brandstopp var placerade och hur de var utformade. En möjlig anledning 
kunde vara att byggherren hade valt ett konsultbolag som har lämnat lägst pris. Ett inneboende 
problem var att byggherren ytterst hade ansvaret för att brandskyddsdokumentation upprättas 
men inte själv hade kompetensen. Det kunde leda till att man oriktigt förlitade sig på att 
brandskyddsdokumentationen var heltäckande. Det behövdes en självsanering i branschen. 

2013 

Östman, B. (2013). Brandsäkra trähus 3 ger vägledning. Husbyggaren, (2), 17–19. 

Artikeln presenterade den då nyutkomna handboken Brandsäkra trähus 3 och konstaterade att 
syftet var att ge praktisk vägledning och råd om dimensionering av träkonstruktioner och 
träprodukter för att uppfylla krav på brandsäkerhet i de nordiska och baltiska länderna med 
europeiska klasser och dimensioneringsmetoder, både enligt Eurokod 5 och enligt nya 
beräkningsmetoder som inte ännu ingick i Eurokod 5. Artikeln lyfte fram följande innehåll från 
handboken:  

- Beräkningsmetoder för både brandavskiljande och bärande konstruktioner. 

- Byggnadstekniska detaljer. De är viktiga för träkonstruktioners brandsäkerhet och en stor 
utmaning. Konstruktionsdetaljer måste utformas noggrant; brandstopp måste installeras i 
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hålrum, genomföringar får inte försämra brandmotståndet och takfotskonstruktioner och 
ventilationsöppningar måste utformas så att de klarar utvändig brandpåverkan. 

- Detaljerad brandklassning för olika träprodukter 

- Krav och riskvärdering för träfasader. 

- Brandskyddsbehandling. 

- Utförande och kontroll under byggtiden. Kvaliteten på utförandet måste granskas noggrant av 
entreprenören: t. ex. montering av isolering, tillräckligt långa fästdon, brandstopp. 

2014 

Östman, B., & Schmid, J. (2014). Brandskydd i höga trähus. Husbyggaren, (1), 12–16. 

Författarna gav först en bakgrundbeskrivning där de konstaterade att med CPD som blev klart 
1988 inkorporerade EU en ny syn på byggmaterial med avseende på brandsäkerhet. 
Obrännbarhet blev inte längre ett nödvändigt krav. Sverige var ett av de första länderna i Europa 
att implementera CPD; det gjordes med i BBR. Man kunde nu bygga hur högt som helst i trä 
förutsatt att byggnormens krav uppfylldes. Kunskapsluckorna var stora menade Östman och 
Schmid, vad gällde hur kraven skulle uppfyllas. Nordiskt samarbete startade och handböcker 
togs fram. Den första versionen av Brandsäkra trähus kom 1999 och den tredje versionen 2012. 
Byggandet hade främst avsett flerbostadshus, men även andra hustyper hade byggts. Europeiskt 
samarbete hade bedrivits, men det fanns fortfarande stora skillnader både inom Norden och 
inom Europa. 

Östman och Schmid nämnde vad som då förmodligen var det högsta moderna trähuset: ett 
tiovåningshus från 2012 i Melbourne i Australien. Planer fanns i fler länder om högre 
byggnader. Sveriges då högsta trähus var ett före detta lagerhus i Eslöv byggt 1918, kraftigt 
ombyggt till bostäder 2007. Den brandtekniska dimensioneringen av dessa höga byggnader 
utformades med avancerad metodik. 

Brandsäkerheten i moderna trähus var, menade författarna, mycket god och skiljde sig mycket 
från äldre trähus. Utmaningen var att säkerställa att detaljlösningar var rätt utformade. Att 
Boverkets krav uppfylldes kunde verifieras på två sätt: genom förenklad dimensionering eller 
genom analytisk dimensionering. Förenklad dimensionering innebar att de allmänna råden i 
BBR uppfylldes om tex brandteknisk klass uppfylldes. Analytisk dimensionering innebar att de 
övergripande kraven skulle verifieras med vetenskapligt dokumenterade metoder. Kravnivån 
berodde av bland annat byggnadens höjd, storlek och användning.  

Det fanns två huvudtyper av krav: krav på konstruktioner och krav på synliga träytor. Kraven på 
konstruktioner kunde uppfyllas för träkonstruktioner men kraven på synliga träytor kunde vara 
svårare. För konstruktioner som väggar och bjälklag ställdes krav på brandmotstånd för bärande 
och avskiljande förmåga under en viss angiven tid, t. ex. 30–120 minuter beroende på bland 
annat byggnadens höjd. Kraven kunde uppnås eftersom trä förkolnade långsamt och det 
innanför kolskiktet fanns trä som kunde uppfylla kraven på bärförmåga. För synligt trä ställdes 
krav som kunde innebära att sprinklerinstallation eller skyddsbehandlat trä behövdes. För att 
använda skyddsbehandlat trä utomhus ställdes krav på dokumenterad väderbeständighet – vilket 
kunde vara svårt att uppnå. 
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Detaljlösningar var viktiga i alla hus men kunde få större konsekvenser i trähus menade 
författarna. Träkonstruktioner hade ett förutsägbart brandbeteende men det krävdes att 
konstruktionsdetaljer utformades noggrant för att kunna säkerställa byggnadens brandsäkerhet. 
Brandstopp måste installeras i hålrum (som schakt) för att förhindra att dolda bränder spreds 
mellan brandceller.  Konstruktioner utan hålrum- t. ex. fullisolerade – rekommenderades i första 
hand. Takfotskonstruktioner och ventilationsöppningar måste utformas så att de klarade 
utvändig brandpåverkan. 

Den faktiska monteringen var avgörande för att garantera funktionen och kunde endast 
kontrolleras under byggtiden konstaterade Östman och Schmid. Kvaliteten måste kontrolleras 
noggrant av den ansvariga entreprenören. En tredjepartskontroll var nödvändig för större 
byggnader menade man.  

Brandskyddsdokumentation skulle upprättas för alla nybyggnader och beskriva hur brandkraven 
uppfylldes. Författarna menade att ofta inkluderades inte de punkter som identifierats som 
särskilt viktiga i träbyggnader, som skydd mot brandspridning mellan brandceller, 
brandtekniska installationer, kontroll och egenkontroll. 

Vad gällde byggnader högre än 16 våningar konstaterade Östman och Schmid att Boverket 2012 
införde en ny klass: Br0 för byggnader med mycket stort skyddsbehov. Brandskyddet kunde där 
inte dimensioneras med förenklad dimensionering utan krävde analytisk dimensionering. 
Svårigheter med utrymning och släckinsats kunde medföra mer skydd, annorlunda materialval, 
högre krav på bärförmåga vid brand, högre krav på avskiljande klass där utrymning sker med 
mera. En stor del av byggnadens brandskydd fick inte baseras på ett och samma system, t. ex. 
sprinklers. Släcksystem måste dimensioneras analytiskt. För byggnader med upp till 16 vån 
menade författarna att brandskyddet ofta kunde utformas med förenklad dimensionering. 

Den största utmaningen för en fortsatt god utveckling av brandsäkert träbyggande var enligt 
författarna sannolikt att utforma byggnadstekniska detaljlösningar som säkerställde att de 
övergripande brandtekniska funktionskraven uppfylldes. 

Östman, B., & Stehn, L. (2014). Brand i flerbostadshus av trä–Analys, rekommendationer och 
FoU-behov. (SP Rapport). 

Östman och Stehn redogjorde i denna rapport för en brand i ett studentbostadshus i Luleå hösten 
2013. En liten spisbrand spred sig till vinden och vidare neråt i byggnaden och ledde slutligen 
till att hela byggnaden fick rivas. Östman och Stehn menade att byggnaden sannolikt uppfyllde 
byggnormens övergripande krav enligt Boverkets byggregler. Anledningen till att spisbranden 
ändå ledde till en totalskada var framförallt att flera detaljlösningar inte fungerade som avsett. 

Branden spreds först genom ventilationssystemet över spis, trots att installationer ska vara 
dimensionerade så att brandspridning i och runt ventilationskanaler förhindras.  

Brandstopp mellan volymelementen uppfyllde inte avsedd funktion. Det fanns ingen 
dokumentation om hur funktionen hos de använda brandstoppen hade verifierats. Några 
brandstopp var inplastade vilket sannolikt hade lett till att brinnande droppar fallit ner i vertikala 
luftspalter och bidragit till brandspridning nedåt. 

Vindsbjälklagen kunde ha varit bättre utformade för att förhindra brandspridning nedåt. 
Metodik för provning och beräkning saknades och byggreglerna ställde inga krav. 
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Branden spred sig snabbt över hela vindsutrymmet, som inte var sektionerat. Sektionering var 
inget krav i Boverkets byggregler, eftersom vindsbränder sällan ger personskador.  

Brandskyddsbeskrivningen inkluderade endast delvis de punkter som tidigare har identifierats 
som särskilt viktiga i träbyggnader 

Det fanns enligt uppgift sakkunnighetsintyg för kontroller på byggplatsen gällande 
installationsdragningar och tätningar, men kontrollen var uppenbarligen otillräcklig. Brandstopp 
i hålrum, runt genomföringar och installationer måste, menade författarna, kontrolleras på 
byggarbetsplatsen för att garantera avsedd funktion och kunde endast kontrolleras under 
byggtiden. Entreprenörens egenkontroll var viktig och borde formaliseras. Ansvarsfördelningen 
mellan de olika yrkeskategorierna borde vara klart uttalad och projektledningens övergripande 
ansvar kommuniceras redan vid byggstart. Kontroller av tredje part, t. ex. byggnadsinspektörer, 
borde vara en väsentlig del.  

En liknande brand hade inträffat i Ålidshem 2008 i ett hus med betongstomme. Brandorsak, 
brandförlopp och slutlig rivning av byggnaden var densamma som i Luleå. 

Östman och Stehn rekommenderade ett antal åtgärder för att förhindra att något liknande 
händer. Bland dem kan nämnas: 

• Säkerställ att brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsdokumentationer för nya 
flerbostadshus inkluderar de punkter som är särskilt viktiga för byggnadstypen och 
takkonstruktionen. 

• Säkerställ att konstruktioner är utformade så att brandspridning till och på vindar 
förhindras.  

• Sektionera vindar. Det ingår inte i byggreglerna men är ett enkelt och billigt sätt att 
förhindra snabb brandspridning, särskilt om den inkluderas vid nybyggnation. 

• Säkerställ kontroll på byggarbetsplats så att detaljlösningar verkligen utförs som 
projekterats. Övergripande tredjepartskontroll bör ingå. 
 

Sju specifika forskningsinsatser föreslogs: 1) Utveckling av metodik för att verifiera funktionen 
hos olika typer av brandstopp i träkonstruktioner. 2) Dokumentation av olika typer av 
brandstopp som har verifierats enligt relevant metodik. 3) Utveckling av metodik för att 
säkerställa den brandtekniska funktionen hos installationer, särskilt 
luftbehandlingsinstallationer, i byggnader. 4) Kartläggning av bränder och brandskador i olika 
typer av flerbostadshus. 5) Utveckling av metodik för att verifiera brandmotstånd hos bjälklag 
vid brandexponering uppifrån. 6) Utveckling av riskvärderingsmodeller för person- och 
egendomsskydd i flerbostadshus. 7) Analysera om övergripande metodik för brandteknisk 
ingenjörsvetenskap, FSE, Fire Safety Engineering, kan tillämpas för att säkerställa 
brandsäkerheten i flerbostadshus, både generellt och med särskild hänsyn till hus med 
trästomme. 
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 Bärförmåga, stadga och beständighet 

Statiska problem 

1993 

Alsmarker, T. (1993) Trähus i fyra våningar: en renässans för träbyggnadstekniken. Rapport 
TVBK-7043. Tekniska Högskolan i Lund 

Stabilisering  

Alsmarker behandlade byggnader med regelstomme. Han konstaterade att det lämpligaste sättet 
att stabilisera dem var att utnyttja de skivor av gips, spån eller plywood som ändå fanns i 
byggnaden för att stabilisera den. I bostadshus fanns det gott om väggar som kunde utnyttjas. 
Den stabiliserande väggen fungerade som en konsol där drag- och tryckkrafter uppstod i 
väggens ytterreglar och skjuvkrafter överfördes av fästdon mellan skiva och regelstomme. Det 
kanske största problemet var de koncentrerade lyft- och tryckkrafter som uppstod vid väggens 
ytterkanter menade Alsmarker. De största vertikala krafterna uppstod om stabiliserande 
väggpartier var korta och om egentyngden var liten. 

Ett alternativ till att använda skivor som stabiliserande element var att använda olika former av 
vindsträvor och vindkryss. Men Alsmarker menade att det i praktiken gav en vekare 
konstruktion eftersom det alltid fanns en viss eftergivlighet i förbandet mellan sträva eller kryss 
och träregelvägg. 

Ett sätt att ta hand om dragkrafter var att använda genomgående stag som överförde krafterna 
direkt till grunden. De kunde vara gängade och efterspännas när stommen var rest. Ett annat 
alternativ var att överföra kraften från regel till regel med hjälp av olika beslag vid varje 
våningsplan.  

Alsmarker konstaterade att gipsskivor kunde användas i de flesta byggnader upp till tre 
våningar, men att det för högre byggnader krävdes andra skivmaterial, som plywood. Starkare 
skivmaterial än gips kunde också krävas i vissa andra fall, till exempel om avstånden mellan 
stabiliserande väggar var stora eller om väggarna var korta.  

Deformationer 

I ett eget kapitel behandlades frågor om rörelser i trästommen. Alsmarker ansåg dem vara 
oundvikliga på grund av de ändringar som förekom i omgivningens fuktinnehåll och temperatur. 
Skillnaden mellan högsta och lägsta fuktkvot kunde uppgå till 2 till 4 procentenheter för trä 
inomhus i uppvärmda lokaler och 8–10 procentenheter för utomhuskonstruktioner. Trä inomhus 
var torrast på vintern medan trä utomhus var torrast på sommaren. De här variationerna innebar 
att det var nödvändigt att beakta inverkan av krympning och krypning vid utformning av trähus. 

Trä var dessutom känsligare för tryck vinkelrätt fiberriktningen än parallellt, vilket kunde ställa 
till problem vid anslutning mellan vägg och bjälklag. De vertikala reglarna belastades där 
parallellt fiberriktningen medan hammarband, träbjälkar och syll belastades vinkelrätt. Stora 
stämpeltryck innebar sättningar i varje våningsplan som i sin tur kunde orsaka skador på 
byggnadens ytskikt, i synnerhet om olika delar av byggnaden satte sig olika mycket. Inte minst 
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måste rörelserna beaktas vid infästning av fasaden. Det kunde också uppstå nivåskillnader i 
golvet. 

Alsmarker uppskattade storleken på rörelserna till 8 millimeter per våningsplan. Ojämna 
sättningar riskerades om vissa av de bärande väggarna var av betong, tegel eller annat som inte 
är var lika känsligt i vertikal led. Man skulle därför helst renodla materialen. Ojämna sättningar 
riskerades även om bjälklag var upplagda på en primärbalk i ena änden och på en vägg i andra 
änden. Upplagsförhållanden skulle vara så lika som möjligt för att undvika problem. Vid 
hisschakt skulle anslutningen utformas med hänsyn till rörelserna i resten av stommen.  

Ett sätt att minska rörelser i vertikalled var att göra väggarna kontinuerliga och bjälklagen 
inhängda. Då undvek man att ett antal virkesdelar belastades vinkelrätt och minskade 
deformationerna. Det var dock inte praktiskt möjligt i fyra våningar, reglarna skulle bli för 
långa. En lösning innebar då att göra väggen i två våningar höga sektioner. En nackdel med det 
var en svårare produktion. Det krävdes också att man monterade kortlingar för att förhindra 
brandspridning i väggen 

Ett annat sätt att minska sättningarna var att använda lättbalkar istället för konstruktionsvirke. I 
sådana var endast flänsen av homogent virke. Livet var av ett material som var mindre känsligt 
för stämpeltryck och fuktrörelser. Den kanske allra viktigaste faktorn för att förhindra problem 
men rörelser i stommen var enligt Alsmarker att se till att virket var torrt när det byggdes in. 
Virkets fuktinnehåll skulle motsvara jämviktsfuktkvoten i bruksstadiet, det vill säga 10–13 % 
för inomhuskonstruktioner. 

1995 

Eriksson, P. E. (1995). Trästommar i flerbostadshus-Erfarenheter från byggande och 
förvaltning. (Rapport/Trätek.). 

Syftet med rapporten var att ta tillvara erfarenheter från byggandet och brukandet av 
flerfamiljshus med trästomme med (huvudsakligen) två våningar inför ett förmodat förestående 
byggande av trähus med fler än två våningar. 

Eriksson ansåg att det inte krävdes omfattande forskningsinsatser för att tryggt kunna bygga 
större och högre hus med trästommar och konstaterade att: ”De tekniska konsekvenserna av 
övergången från Nybyggnadsreglerna (NR) till BBR94 och BKR94 (konstruktionsreglerna) 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.” (Sid. 5, rad 14 uppifrån.) 

Eriksson menade att nästan alla de tekniska lösningar som krävdes för att bygga flerbostadshus 
med upp till fyra våningar var väl kända för de flesta byggföretagen och småhustillverkarna, 
även om det troligen fanns stora rationaliseringsvinster att göra om produktionen kunde bli mer 
storskalig.  

På två punkter skiljde sig dock ett högre trähus från tvåvåningshus menade Eriksson. Det gällde 
dels stabiliseringen av byggnaden, dels hissinstallationer. Tvåvåningshus (och trevåningshus) 
kunde stabiliseras av skivverkan i de gipsskivor som ändå krävdes som väggbeklädnad. Normalt 
krävdes ingen speciell förankring mot lyftkrafter. Fyravåningshus med bärande träregelstomme 
skulle troligen komma att behöva stabiliseras med starkare skivmaterial, som plywood. För 
smala huskroppar förutspådde Eriksson att det kunde komma att behövas speciella förankringar 
mot lyftkrafter orsakade av vindlaster.  
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Hissinstallationen, som krävdes i byggnader med tre eller fler våningsplan, borde inte innebära 
några större problem. I USA använde man i allmänhet hisschakt av betong eller mursten. Det 
viktigaste med hissinstallationen var att de eventuella deformationerna i träregelstommen 
relativt hisstommen beaktades vid utformning av anslutningar. Utöver dessa punkter var det 
viktigt att beakta säkerheten mot fortskridande ras i högre byggnader. 

1997 

Nordic Wood (projekt) Träinformation Nordic Timber Council (1997). Flervånings trähus. 
Stockholm: Nordic Timber Council. 

Stabilisering 

I Flervånings trähus konstaterades att av de tre principiellt möjliga sätten att stabilisera ett hus: 
genom ramverkan, med sneda avstyvningar respektive med skivor, så var de två senare lämpliga 
medan ramverkan gav för stora deformationer.  

För sneda avstyvningar kunde band eller rundjärn användas. De skulle spännas vid 
monteringen. Viss risk fanns att de slaknade om virket i byggnaden krympte vid uttorkning. Det 
kunde undvikas om tillräckligt torrt virke användes; en fuktkvot på 12–15 % rekommenderades. 

Ett vanligt och förenklat gängse sätt att beräkna de krafter som uppstod i väggar och bjälklag till 
följd av horisontella krafter redovisades. Med detta sätt att räkna fick man relativt stora krafter 
vid änden på väggskivorna och ett behov av att föra ner dessa krafter genom konstruktionen. 
För att överföra dragkrafter krävdes skarvförbindelser och förankringar till grunden medan det 
för tryckkrafter kunde krävas flera eller kraftigare reglar vid väggändarna. Det var fördelaktigt 
att se till att reglar som riskerade att bli dragbelastade belastades av egentyngd så att behovet av 
skarvförbindelser och förankringar till grunden minskade. 

Om de stabiliserande skivornas längd var minst lika med hushöjden så var kontrollen av 
stabilitet inga svårigheter ens med svagare skivor som gipsskivor. För ett trevåningshus med 
husdjup 9 meter blev det enligt författarna inga problem förutsatt att skivorna var relativt 
obrutna. Med högre och smalare väggskivor behövde man använda starkare skivmaterial som 
plywood i de nedre våningarna och man behövde också kraftiga förankringar. 

Det vanliga förenklade sättet att räkna innebar att väggar med hål för fönster och dörrar på säkra 
sidan betraktades som flera separata skivor, var och en med en längd som svarade mot avståndet 
mellan öppningarna. Det var nödvändigt att överföra drag- och tryckkrafter med förankringar 
eller laskar i varje delskivas ändar. 

Med det förenklade sättet att räkna begränsades möjligheten att placera dörrar och fönster om 
man skulle kunna visa att kraven på stabilisering uppfylldes. Man behövde utforma byggnaden 
så att delväggarnas längd blev så stor som möjligt, helst minst rumshöjden. Större fönster och 
dörrar skulle placeras rakt över varandra, alternativt kunde man behöva utföra avväxlingar av de 
relativt stora drag- och tryckkrafter som kunde uppträda i väggskivornas ändar.  

Knutpunkter mellan bjälklag och innervägg skulle projekteras så att både de horisontella 
krafterna i bjälklagen och de vertikala koncentrerade krafterna mellan vägg och bjälklagsskiva 
kunde överföras. Det krävdes normalt en kortling mellan bjälkarna för detta. Det kunde vara 
svårt att utföra nödvändiga förband vid elementbygge om man inte tänkte på detta tidigt i 
projekteringen. 
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Författarna menade att det fanns mer nyanserade metoder i special-litteratur.  

Kraven på stabilisering och kraven på god ljudisolering var motstridiga. För stabiliseringen var 
det fördelaktigt om bjälklag utfördes som kontinuerliga i hela husets längd; då kunde 
horisontella laster av vind och snedställning fördelas till alla bärande väggar. För att uppnå god 
ljudisolering var det däremot fördelaktigt om bjälklagsskivan inte är kontinuerlig. 

För objektet Orgelbänken i Linköping (4 våningar, byggt 1995) beskrevs aspekter av hur man 
arbetat med stabiliseringen. Man menade att det var viktigt att arkitekten lämnade kvar så hela 
väggskivor som möjligt, annars blev skivstabiliseringen svår att klara. Vid laster upp till 
3,5 kN/skiva hade gipsskivor använts som skruvats till regelstommen, vid större laster per skiva 
hade plywoodskivor använts. Vad gällde grundläggningen konstaterade man att trähus var 
lättare än betonghus och att lasten på en bärande innerväggssula för ett trähus var 1/3 av vad den 
skulle ha varit för ett betonghus. Huset kunde därmed ges en enklare grundläggning. 
Egentyngden var dock av betydelse för att kompensera lyftkrafterna orsakade av vind. 

För objektet Wälludden i Växjö (4–5 våningar, byggt 1995–1996) innebar husets smala form 
och korta vägglängder svårigheter att klara horisontalstabiliseringen.  I de övre planen 
utnyttjades gipsskivor i längs- och tvärgående väggar för stabilisering. I plan ett och två 
användes plywood i kombination med gips i tvärgående väggar. För att fördela lasterna mellan 
stabiliserande väggar tvingades man punktvis gå igenom lägenhetsskiljande väggar med 
spånskivor. Vertikala tryck- och dragkrafter vid väggslut och öppningar i stabiliserande väggar 
blev stora. För att förankra mot lyftkrafterna användes Hilti vinkelbeslag samt i anslutningar 
med de största krafterna specialtillverkade U- och L-profiler hopsvetsade av 15 mm plattstål. 
För att ta upp koncentrerade krafter vid väggslut användes paket med flera reglar intill varandra. 
Avgörande var dels reglarnas kapacitet mot knäckning, dels stämpeltryck mot underliggande 
syll. Flest reglar krävdes på bottenvåningen där krafterna var störst - som mest sex reglar per 
regelpaket. Lyftkrafter togs upp av skruvar genom bjälklaget som förband två väggelement i 
vertikalled. 

Deformationer/rörelser 

I redogörelserna för byggprojekt kommenterades i flera fall hur man tänkte kring rörelser. För 
Orgelbänken i Linköping (4 våningar, byggt 1995), med en stomme av träregelväggar och 
träbjälklag med fackverksbalkar, angav rapporten att vertikala deformationer beaktades på 
följande sätt: 

- Så få virkesdelar som möjligt belastades vinkelrätt fiberriktningen.  

- Man såg till att ha en jämn belastning på alla reglar för att minimera olikformiga sättningar. 

- Man använde ett virke med fuktkvot max 18% och ändträförseglat. 

- Dimensioneringskriteriet var att tillåtet stämpeltryck inte fick överskridas. 

Den vertikala deformationen av trästommen beräknades bli 30 mm. Hälften av sättningen 
antogs uppkomma under byggtiden till följd av konstruktionens egen vikt, vilket man menade 
inte var så utmanande. Resten av sättningarna beräknades uppkomma vid byggnadens 
användning och till följd av krympning på grund av uttorkning. Den delen måste beaktas. 
Särskilt kunde systemen för installationer påverkas. En uppföljning av beräknade värden 
gjordes genom att sättningarna under byggtiden uppmättes. De uppgick till 10 mm på två 
månader (september till november), vilket var mindre än förväntat. 
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Även för Wälludden i Växjö (4–5 våningar, byggt 1995–1996), med en stomme av 
träregelväggar och bjälklag med lättbalkar, uppgavs att andelen trä som belastades vinkelrätt 
fibrerna minimerades vid utformningen. För att uppnå det undvek man att placera bjälklagen 
mellan bärande väggelement; de lades upp på balkar på sidan av bärande ytterväggar. 
Väggelementen i placerades med syllen direkt mot hammarbandet i väggelementet nedanför. 
Under bärande innerväggar monterades kortlingar (korta reglar) i varje bjälklagselement för att 
även i där minska andelen trä som belastas vinkelrätt fibrerna. 

Deformationsmätningar genomfördes från slutet av mars 1996 till 7 januari 1997. Man mätte 
vertikalt med måttband från punkter i nivå med fönsterkarmen på femte våningen till fasta 
punkter på sockeln. I januari uppgick deformationerna till 20–24 mm på en sträcka av 11,6 m, 
där fyra knutpunkter bjälklag/väggelement ingick. Större delen av deformationerna uppstod 
under den första månaden. Man konstaterade att de deformationer som sker innan byggnaden är 
färdigställd med ytskikt med mera är mindre allvarliga än de som sker sedan. 

1998 

Gustafsson, A. (1998). Väggar av massivträ-teknik, ekonomi, produktion. (Rapport/Trätek.). 

Rapporten var en förstudie av teknik, ekonomi och produktion vid användning av massiva 
väggar av trä. Syftet var att sammanställa information om befintlig teknik och se om den ur 
teknisk och ekonomisk synvinkel kunde appliceras i Sverige.  

Ett kapitel ägnades åt ”Bärförmåga och deformation”. Med väggar av massivträ kunde vertikala 
tryckkrafter i en vägg fördelas över en större yta än vad som var fallet med den tidigare 
dominerande tekniken med väggar med vertikala reglar. Därmed kunde deformationer i 
exempelvis syllar minimeras. Gustafsson studerade vertikal deformation för väggar av massivträ 
i kombination med bjälklag av massivträ. Man kunde förvänta sig relativt små deformationer 
menade han. Två olika sätt att räkna (bland annat skiljde sig sättet att uppskatta 
långtidsdeformationer) gav 1,5 mm respektive 0,4 mm vertikal deformation för ett 
massivträbjälklag upplagt på massivträvägg. Gustafsson menade att deformationer på upp till 5 
mm inte borde ge några större skador i väggkompletteringar.  

1999 

Gustafsson, A., & och Gustafsson, M. (1999). Byggsystem i massivträ. Teknik, ekonomi och 
utvecklingsbehov. (Rapport/Trätek.). 

Rapporten sammanfattade erfarenheter och synpunkter från de föregående årens arbete med 
massivträteknik. Sedan det första bjälklaget av denna typ monterades 1994 hade det enligt 
författarna producerats och monterats ca 10 000 m2 massiva träbjälklag i Sverige. Utvecklingen 
i Mellaneuropa, Norden och Sverige fortsatte med stort intresse från alla parter som var 
inblandade i byggprocessen. 

I ett avsnitt om stabilitet och deformationer konstaterade författarna att problem med att 
stabilisera trästommar hade aktualiserats i samband med att höga trähus introducerats i Sverige. 
Massivelement hade till följd av större tvärsnitt och större styvhet bättre förutsättningar att klara 
kraven än regelkonstruktioner menade de. Dock saknades i stor utsträckning styvhets- och 
hållfasthetsvärden för massivträelement och beräkningsmodeller för massiva väggar och 
bjälklag, med och utan öppningar.  
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Författarna konstaterade att rörelser i en träkonstruktion på grund av ändringar i temperatur- och 
fuktförhållanden var oundvikliga. Trä hade också lägre hållfasthet och styvhet vinkelrätt mot 
fiberriktningen än parallellt med fibrerna vilket innebar att man skulle eftersträva att belasta 
träet parallellt med fibrerna. Användning av massiva väggar som bärande del i stommen hade 
fördelar menade man. Eftersom man fick låg ytbelastning på upplagen kunde man minimera de 
rörelser som uppstod i till exempel i syllar.  Stora koncentrerade laster som i regelstommar 
kunde undvikas och därmed var risken för sättningar mindre. 

2003 

Gyproc Södra Building Systems (2003). Högre hus med trästomme: [handbok för projektering 
och byggande av flervåningshus med trästomme ; illustratör: Annie Boberg ...]. (1. utg., 2. 
uppl.) Bålsta: Gyproc 
Handboken Högre hus med trästomme lyfte i avsnittet om stomstabilisering samma frågor som 
de ovanstående källorna tagit upp. Det konstaterades att stabiliserande väggar var utsatta för 
drag- och tryckkrafter (beroende på vindriktning) och att krafterna för höga smala väggar kunde 
bli stora och svåra att ta hand om, speciellt dragkrafter. Det behövdes infästning till grunden 
eller underliggande vägg med olika typer av beslag som förde krafterna vidare våning för 
våning. Alternativt kunde dragstänger monteras. De fick löpa i reglar med urfrästa spår genom 
alla våningar och förankrades i grunden. Man menade att förankringen av stabiliserande väggar 
till grunden kunde vara komplicerad och att den behövde beaktas vid val av stabiliserande 
system. 

2004 

Johnsson, H. (2004). Plug shear failure in nailed timber connections: avoiding brittle and 
promoting ductile failures (Doctoral dissertation, Luleå tekniska universitet). 
 
Johnsson presenterade ett mer utvecklat sätt att förebygga en specifik typ av brott i träförband 
(klossbrott). Målet var att utveckla en beräkningsmodell för att kunna undvika spröda brott och 
premiera duktila. Ett mått på duktilitet utvecklades som ett verktyg för att hjälpa konstruktörer. 
Rekommendationer för spikavstånd och spikplacering som gör att klossbrott kan undvikas togs 
fram. 

 
Larsson, T., Brorsson, M., Ellervik, A., & Nygren, T. (2004). Industrialiserat byggande: en 
granskning av några olika metoder. Örebro universitet. 
Rapporten skulle ge en bild av för- och nackdelarna med prefabbygge och jämföra det med 
platsbygge från programskedet till början av förvaltningsskedet. Synpunkter, idéer och fakta 
kring volymbyggteknik och jämförelse med platsbyggteknik sammanställdes. 

Det fanns 2004 ett flertal exempel på prefabbyggen med lätta stommar konstaterade författarna. 
Elementen var antingen volymelement eller planelement eller kombinationer. Tre olika koncept 
hade undersökts: två volymelementkoncept och ett planelementkoncept. Det ena 
volymelementkonceptet byggdes som stjärnhus, punkthus, lamellhus och vinkelhus i upp till 
fyra våningar. Det andra byggdes som vinkelhus i två våningar. Planelementkonceptet byggdes 
som olika typer av flerbostadshus i upp till fyra våningar. 

Bland resultaten fanns insamlade synpunkter från byggstatiker. Det framkom att man vid 
byggnation med prefabsystem som konstruktör måste tänka annorlunda. Man behövde förutom 
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de traditionella normlasterna tänka på för det första transportlaster, för det andra lyftlaster och 
för det tredje laster som skulle föras mellan elementen när de väl var på plats och i bruk. 

Elementen måste kunna hanteras från fabriken till montaget och skulle vara dimensionerade för 
de laster som uppkom. Laster som uppstod vid lyft måste vara kända och konstruktionen klara 
dem. Vidare skulle elementen kunna monteras så att de laster som skulle föras över mellan 
elementen kunde föras över. Lyftöglor och styranordningar att styra att elementen kom rätt vid 
monteringen planerades, dimensionerades och monterades på fabriken. Övriga laster av snö, 
vind osv, och frågor som tätning och sidostabilitet gällde på samma sätt som för traditionellt 
byggande. 

Rapporten sammanställde också synpunkter ur förvaltarperspektivet på trästomme. Förvaltarna 
tog upp att det gällde att bygga med uttorkat trä eftersom det rörde sig och annars kunde skapa 
sprickbildning i tapeterna. Det stora problemet var stomljuden ansåg man, så det gällde att 
minimera dem. 

2005 
Gustafsson, A., & Pousette, A. (2005). Stabilisering och infästning av trähus, Inre Hamnen 
Sundsvall. (SP Rapport) 
Gustafsson & Pousette 2005 behandlade flera aspekter av stabilisering inför byggprojektet Inre 
hamnen i Sundsvall. En av de frågor som stod i fokus var vilka kostnader som var förknippade 
med olika sätt att stabilisera. En studie gjordes av vilka förankringskrafter som uppstår för olika 
planlösningar. Konkreta byggda objekt användes som jämförelse.  

Planlösningen visade sig spela stor roll och vissa objekt fick utmaningar på grund av en öppen 
planlösning. Limnologen var ett exempel. För stabiliseringen skulle man sammantaget beakta 
planlösningen, ha stora väggskivor, skapa symmetriska planlösningar och använda egentyngden 
för att motverka dragkrafter menade författarna. 

Två lösningar för infästningar av stag skisserades, som beräknades ge mindre kostnader för 
montage. Provningar gjordes av sylomerlisters förmåga att motstå horisontella laster. 

2006 

Bäckström, M., & Kliger, R. (2006). Restraining moisture-related twist in timber structures. Holz 
als Roh-und Werkstoff, 64(3), 235. 
För platsbyggda träregelstommar finns en potentiell risk att reglar vrider sig. Om reglar 
levereras med en fuktkvot på 18 % och får en snabb torkprocess på byggarbetsplatsen så kan 
reglarna hinna vrida sig innan de fästs till skivmaterial.  

Bäckström och Kliger undersökte 2006 hur träreglar kunde komma att vridas när de torkade. 
Författarna konstaterade att vridning kunde förhindras av omgivande byggnadsdelar förutsatt att 
förbindare dimensionerades för att ta upp belastningen som uppstod. Man menade också att det 
var viktigt att ha kontroll på fuktkvoten i byggvirke och att ha en snabb byggprocess om det 
finns risk för snabb uttorkning av träreglar. 

Rosenkilde A, Norén J, Johansson C-J. (2006). Fuktrelaterade deformationer i träbjälklag. (SP 
Rapport). 
Målet för projektet var att minska förekomsten av problem som ojämna golv, svikt, knarr, 
skador i ytskikt och glipor mellan golv och golvlister. Golvvärme, öppna planlösningar, större 
fönsterytor och nya golvmaterial bidrog till problemen. 
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I studien undersöktes fuktrelaterade deformationer för träbjälklag med 18 % respektive 12 % 
fuktkvot i verkliga byggnadsobjekt, i laboratorium och i datorsimuleringar. Projektet visade att 
fuktrelaterade rörelser i bjälklagen kunde minskas väsentligt genom att använda 
konstruktionsvirke med fuktkvot på 10 – 12 % istället för den vid tiden vanliga 18 %. 
Golvbjälkarnas initiala krympning i stort sett halverades då virke med 12 % fuktkvot användes 
istället för 18 %. 

De provade bjälklagselementen fick relativt stora nedböjningar. Datorsimuleringar kunde visa 
att nedböjningarna till största del berodde av spånskivans krympningsegenskaper. Parametrarna 
balkars böjstyvhet, snedfibrighet och märgläge påverkade också nedböjningarna men inte lika 
mycket som spånskivans krympning. 

Golvvärme gav en cirka 1 % lägre fuktkvot vintertid och en ökad krympning med 0,5 mm på en 
220 mm hög bjälke. Inverkan på spånskivan bedömdes vara större. Golvvärmen gjorde också att 
torkning skedde snabbare och att man upplevde rörelserna tydligare. 

Som ett alternativ till konstruktionsvirke i bjälkar rekommenderades användning av produkter 
med betydligt mindre fuktrelaterade rörelser som LVL, lättbalkar, fackverk och limträ. Dessa 
produkter ansågs särskilt lämpliga i kombination med golvvärme och vid särskilda krav på 
plana golv. 

2008 

Källsner, B., & Girhammar, U. A. (2008). Horisontalstabilisering av träregelstommar: plastisk 
dimensionering av väggar med träbaserade skivor. (SP Rapport) 
Källsner och Girhammar utvecklade en ny plastisk metod för dimensionering av stabiliserande 
väggar som kunde ge mer materialeffektiva konstruktioner eftersom man kunde utnyttja den 
verkliga byggnadens kapacitet på ett mer nyanserat sätt än tidigare. Metoden beskrevs i denna 
handbok. 

Metoden medgav enligt författarna att man kunde välja att styra kraftflödet genom byggnaden 
på ett flexibelt sätt så att materialet utnyttjades bättre. Man kunde välja att överföra 
förankringskrafterna via de vertikala reglarna till grundkonstruktionen, men man kunde också 
utnyttja skivorna för att via förbanden överföra dragkrafter till grundkonstruktionen via syllen. 
Frontregeln kunde vara ofullständigt förankrad (man monterade ett enkelt förankringsbeslag). 
Den plastiska metoden medgav att man blandade olika förankringssätt. Vid ofullständig 
förankring var det viktigt att vara medveten om att bärförmågan blev olika beroende på om 
vinden kom från det ena eller andra hållet om väggen var osymmetrisk. 

Metoden hade ett nytt sätt att beakta inverkan av öppningar som innebar att man ökade 
bärförmågan hos väggen. Dessutom kunde man utnyttja ett tredimensionellt verkningssätt hos 
byggnaden och ta hänsyn till tvärväggarna och därmed reducera behovet av förankring av 
väggen. 

Jarnerö, K. (2008). Tekniska data för byggprojekt–Kv Limnologen i Växjö. (SP Rapport) 
I kvarteret Limnologen i Växjö (8 våningar byggt 2006–2008) var husen uppbyggda med 
bjälklag av KL-trä och limträ och väggar av KL-trä. Vissa av väggarna (de lägenhetsskiljande) 
var dock regelkonstruktioner. Den nedersta våningen i åttavåningshusen var av betong.  

Deformationer 
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Man eftersträvade enligt Jarnerö att genom utformningen minimera belastningen vinkelrät 
fiberriktningen och på så sätt begränsa de vertikala deformationerna. Mängden trä som 
belastades vinkelrät fiberriktningen i bjälklagen vid upplagen utgjordes av massivträskivans 
tjocklek, 73 mm per bjälklagsplan. Där de bärande balkarna i underkant av bjälklaget belastades 
vinkelrät mot fibrerna kompletterades bjälklaget med stödklossar av limträ längs med upplagets 
längd. Pelare med hög belastning ställdes med lastspridande mellanlägg mellan pelare och 
bjälklag eller balk.   

Sättningar genom uttorkning minimerades genom en produktanpassad fuktkvotsnivå; 
massivträskivornas fuktkvot i fabrik var 12 %. Vid stickprovsmätningar vid leverans till 
byggarbetsplatsen låg fuktkvoten på 14–15 %. Byggelement skulle inte utsättas för uppfuktning 
under byggskedet. 

Jarnerö identifierade vid besiktning en potentiell risk för ojämna sättningar till följd av att olika 
väggtyper användes inom samma byggnad. De lägenhetsskiljande väggarna hade en stomme av 
stående reglar och en längsgående syll i över- och underkant av väggen. Andelen trämaterial 
som belastades vinkelrät fibrerna blev större i dessa väggar än i väggarna med massivträskivor. 
Risken för ojämna sättningar minskade av att de lägenhetsskiljande väggarna för det mesta inte 
var bärande och inte utsattes för lika stora vertikallaster 

En risk för sprickor i den putsade fasaden identifierades också om sättningarna i huset skulle bli 
stora och inte kunna tas upp eller omfördelas i fasaderna. Skulle det bli ojämna sättningar 
mellan intilliggande väggar kunde också sprickor uppstå i skarvarna mellan väggarna. 

Stabilisering 

För stabiliseringen gällde (som nämnts) att första våningen inklusive bjälklag över plan 1 var 
gjutna i betong. I de övriga planen (2–8) skedde stabilisering med skjuv-styva väggar i båda 
riktningarna. Väggarna kopplades samman vertikalt med genomgående stag av gängad stång 
som förankrades i den första våningen av betong. Bjälklagen verkade som 
skjuvkraftsöverförande skivor. 

För att klara överföringen av skjuvkrafter mellan vägg och bjälklag kompletterades infästningen 
vid lägenhetsskiljande stabiliserande vägg i mitten av huset med ett antal långa vinkelbeslag 
som spikades i väggelementets syll respektive bjälklagets översida. Sammankoppling bjälklag-
vägg mellan två våningar gjordes med försänkt träskruv med brickor som isolerades från 
kontakt med omgivande trä för att minska flanktransmission.  

Stehn, L., Rask, L. O., Nygren, I., & Östman, B. (2008). Byggandet av flervåningshus i trä: 
Erfarenheter efter tre års observation av träbyggandets utveckling. (Teknisk rapport / Luleå 
tekniska universitet). 

Flervåningsbyggande i trä 2008 gav exempel på stabiliseringslösningar i några tidiga 
byggprojekt. Ett av dem var Limnologen i Växjö där stommen var utformad med planelement 
av massivträ i både bjälklag och väggar samt, i vissa lägenhetsskiljande väggar, traditionella 
regelkonstruktioner. Första våningen var utförd i betong, delvis för att det underlättade 
förankringen av övriga våningar. 

Byggnadernas geometri med stabiliserande mellanväggar i kombination med en öppen 
planlösning gjorde att en bra dialog mellan konstruktör och arkitekt var nödvändig för att lösa 
stabiliseringen. Alla ytterväggar tillhörde det bärande systemet och utnyttjades också som 
stabiliserande. Viss vertikal last togs även upp av innerväggar. Till det stabiliserande systemet 
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hörde också bjälklag och lägenhetsskiljande regelväggar. Lasterna fördes via skivverkan i 
bjälklagen till överkant vägg. På vissa ställen med stora spännvidder kompletterade man 
bärverket med limträbalkar och pelare för att begränsa deformationerna i bjälklaget.  

För att motverka stora lyftkrafter vid stark vind monterades gängstänger (dragstag) på 48 platser 
i varje byggnad. Författarna menade att den låga egentyngden hos trästommar gjorde att man 
även generellt måste beakta lyftkrafter för den här typen av byggnader. För Limnologen 
förankrades stagen i betongen på bottenplanet och sträckte sig upp till plan åtta inuti 
mellanväggar för att överföra krafterna mellan våningarna och ner till grundinfästningen. Man 
slapp på så vis att göra lastöverförande förankringar vid varje väggslut. I rapporten 
konstaterades att dragstagen kunde komma att behöva efterspännas efter en viss tid på grund av 
krypning i träet, deformationer på grund av uttorkning och eventuell relaxation i stålet. 

I projektet Älvsbacka strand i Skellefteå bestod byggsystemet av våtrumsvolymer som 
samverkade med stommens planelement i massivträ. Stabiliserande delar var ytterväggar och 
två innerväggar per plan. Som stabiliserande element fungerade massivträskivorna som 
förankrades genom skråskruvning och beslag. För att ta hand om de stora lyftkrafter som blev 
följden av den höga och relativt lätta konstruktionen så förspändes byggnaden med dragstag 
ingjutna i betongplattan och skarvade genom hela byggnaden. Bjälklagen överförde lasterna 
från fasader till de stabiliserande väggarna inne i byggnaden. 

Stehn m. fl. presenterade vid sidan av de mer detaljerade beskrivningarna av Limnologen och 
Älvsbacka strand också översiktliga beskrivningar av sju flervåningshus i trä med bostäder. För 
tre av de objekten kunde stabiliseringen lösas med skivverkan i regelväggar. För fyra av 
objekten krävdes det mer. För två av dem utnyttjades skivverkan i massivträväggar. För ett 
objekt användes regelväggar med plywood, trevåningshöga Kertoskivor 56 mm skruvade mot 
ytterväggens regelstomme i längsled samt stålstag. För ett objekt utnyttjades skivverkan i 
träregelväggar samt förankring av byggnaden mot grunden med spännband från översta 
våningen ned till grunden.  

Rosenkilde, A., Axelson, M., & Jarnerö, K. (2008). Flervåningshus med trästomme–Uppföljning 
av Kv Limnologen och Kv Rya, Rydebäck. (SP Rapport). 

Rosenkilde m. fl. rapporterade resultat från ett forskningsprojekt vars syfte var att följa, 
utvärdera och stödja två större byggprojekt med flervåningshus med trästomme för att minska 
risken för problem, fel och skador. 

Det ena byggprojektet var Kvarteret Limnologen i Växjö, som omfattade fyra bostadshus i åtta 
våningar. Det först uppförda huset hade följts från tidigt planeringsskede fram till färdigt 
montage av trästommen. Det andra byggprojektet låg i Rydebäck (Helsingborg) där 
forskningsprojektet hade följt ett femvånings bostadshus från färdig projektering till 
bruksskedet.  

Bakgrunden var att ett behov av fortsatt utveckling vad gällde tekniska lösningar för flervånings 
trähus kvarstod 14 år efter att det blivit tillåtet att bygga högre hus i trä 1994. Det gällde 
exempelvis knutpunkter som överförde last men inte ljud. Det krävdes också satsningar på 
kvalitetssäkring av hela byggprocessen för att säkerställa de nya tekniska lösningarnas 
funktioner avseende främst ljud, stabilitet, fukt och brand. Utöver det krävdes insatser som 
täckte hela byggprocessen för att bidra till en utveckling mot montage med få fel, vilket skulle 
säkerställa ett konkurrenskraftigt pris för träbyggnader. Man refererade till studier som visade 
att ca 20 % av felen stod för 80 % av kostnaderna. Nästan 40 % av felen var enkla att upptäcka. 
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Felkällorna kunde vara olika men genom väl utarbetade arbetsinstruktioner och väl utbildade 
organisationer kunde de flesta felen undvikas menade man.  

Limnologen utelämnas här, Rosenkilde m. fl. behandlade huvudsakligen samma aspekter som 
Jarnerö 2008 som har refererats ovan. För kvarteret Rya i Rydebäck (5 våningar, byggt 2006 
med en stomme av träregelväggar och träbjälklag med LVL-balkar) beskrev Rosenkilde m. fl. 
hur man försökte parera sådana sättningar i trästommen som kan uppstå av högt tryck vinkelrätt 
fibrerna genom att använda inhängda bjälklag. Det uppges att man ställde ”strängare krav på 
virkets fuktkvot före inbyggnad”, men det framgår inte vilken fuktkvot som krävdes. Några 
uppföljningar av hur stora de vertikala deformationerna blev rapporterades inte.  

Däremot följdes stagkrafterna i förspända stag som var en del av stabiliseringen. 
Förspänningskrafterna i stagen sjönk med krymprörelserna som uppstod när byggfukten torkade 
ut.  

Objektets stomstabilisering var utformad men dragstag i tvärväggar i fyra av de fem planen (det 
femte planet stabiliserades av enbart tvärväggar). I längdled användes ytterväggar som 
kraftöverförande stomelement till dragstagsförsedda, tre våningar höga, massiva skivor. 
Dragstagen i tvärväggarna var förankrade i källarvåningens betongkonstruktion. Krafterna i 
stagen var dimensionerade så att de skulle vara spända även efter krympning och krypning i trä 
samt relaxation i stålet.  

Rosenkilde m. fl. förde resonemang om uppspänningsmetod. I ritningsunderlaget angavs att 
dragstagen skulle spännas med momentnyckel. Den metoden gav enligt författarna osäkrare 
resultat än uppspänning med domkraft. För ökad noggrannhet ansåg författarna att inte bara 
spännkraft skulle anges utan också ett mått på töjning i staget. 

2009 

Källsner, B., & Girhammar, U. A. (2009). Analysis of fully anchored light-frame timber shear 
walls—Elastic model. Materials and structures, 42(3), 301-320 
Källsner, B., & Girhammar, U. A. (2009). Plastic models for analysis of fully anchored light-
frame timber shear walls. Engineering structures, 31(9), 2171–2181 
Källsner & Girhammar bidrog 2009 med två artiklar till att fördjupa förståelsen för 
stabiliserande väggars strukturmekaniska beteende och att ge underlag för mer utvecklade sätt 
att beräkna deras bärförmåga och deformationer. I ”Analysis of fully anchored l…” redogörs för 
en elastisk metod och i ” Plastic models for analysis…” en metod där plastiska egenskaper för 
förbanden mellan skivor och regelstomme har antagits. Väggarna antas vara fullt förankrade, det 
vill säga de dragbelastade reglarna i änden på väggen antas vara fullt förankrade till 
underliggande vägg eller grund. Författarnas ambition var att arbetet också skulle ligga till 
grund för en metod där regeln är partiellt förankrad, där syllen också är förankrad. Genom 
artiklarna förde man ut kunskaper till en internationell läsekrets, som tidigare presenterats på 
svenska.  

Serrano, E. (2009). Uppföljnings-och dokumentationsprojektet Limnologen: Översikt och 
delprojektrapporter i sammanfattning. Växjö: Institutionen för teknik och design. 
Rapporten sammanfattade forsknings- och utvecklingsaktiviteter vid kvarteret Limnologen i 
Växjö. Sammanfattningar av ett antal delprojektrapporter presenterades. Delrapporten 
”Mätningar av deformationer i ytterväggens massivträstomme” behandlade en uppföljning av 
storleken på deformationer i Limnologens stomme.  
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Fast monterad utrustning för deformationsmätning hade installerats längs en linje i 
ytterväggskonstruktionen så att man kunde mäta den vertikala relativrörelsen – sättningen – i 
stommen våningsvis. Samtidigt mättes den relativa fuktigheten och temperaturen vid två 
punkter längs mätsträckan. De dittills uppnådda resultaten visade att sättningarna var av ungefär 
den förväntade storleksordningen, och att de tycktes ha minskat i hastighet efter ett år. 

2010 

Levander, E. (2010). Förvaltning av industriellt byggda flerbostadshus med trästomme: 
kartläggning av kostnader och erfarenheter. Luleå tekniska universitet. 
Rapporten var en delrapportering inom forskningsprojektet Livscykelekonomi för flerbostadshus 
i trä, med syfte att adressera beställares eller förvaltares osäkerheter förknippat med industriella 
flerbostadshus i trä. Bakgrunden till projektet var att många beställare och fastighetsförvaltare 
upplevde industriellt byggda flerbostadshus med trästomme som ett osäkert val i fråga om 
ekonomi, tekniska lösningar och uppfyllande av funktionskrav. Rapporten innehöll 
kartläggningar av osäkerheter, förvaltningskostnader och förvaltningserfarenheter. Den byggde 
på totalt 24 intervjuer hos olika fastighetsägare i Sverige, ekonomiska data på 20 fastigheter 
samt en enkätstudie. 

Ägare till volymbyggda trähus uppgav att de hade erfarit konsekvenser av rörelser i stommen. 
Övriga företag hade inga kommentarer eller uppgav att de inte hade haft rörelser eller sättningar 
i sina träfastigheter. I volymbyggda trähus hade förekommit: 

• Justering av entrédörrar och innerdörrar i lägenheter. 
• Problem i skarvarna i stora utrymmen bestående av flera volymer (mattor som rörde sig 

och behov av justering av fönster och dörrar). 
• Krackelering av klinkerfog i skarv mellan golv och vägg i korridorer. 
• Otätheter som sättningar, balkongdörrar, hörn och hörnkonstruktioner som hade 

upptäckts först efter flera års drift. 

Någon analys av vad som orsakade rörelser och sprickbildning i de volymbyggda trähus som 
fick problem redovisades inte i studien.  

2011 

Hansson, E. F. (2011). Analysis of structural failures in timber structures: Typical causes for 
failure and failure modes. Engineering Structures, 33(11), 2978–2982. 
Hansson studerade och analyserade orsakerna till kollaps eller brott i 127 träkonstruktioner. 
Syftet var att svara på frågan om vad som kan göras för att minska risken för fel i framtiden.  

Studien omfattade fall från Skandinavien (Sverige, Finland och Norge) samt Tyskland och 
USA. De svenska fallen erhölls från en studie av takras från 2010. Under början av våren 2010 
kollapsade nästan 160 storskaliga konstruktioner i Sverige under snöbelastning. Ungefär hälften 
av strukturerna var gjorda av stål, resten var trä- och limträkonstruktioner. Cirka 32% av 
byggnaderna var jordbruksbyggnader, 26% lagerbyggnader och 17% idrottshallar.  De flesta 
byggnader hade stora spann (oftast mellan 10 och 30 m) och liten takvinkel (under 15°). Mer än 
65% av byggnaderna var uppförda efter 1980.  

Hansson redovisade resultat från analyser av orsaker till misslyckanden samt slutsatser och 
rekommendationer. Den vanligaste orsaken till fel var relaterad till svagheter i eller brister i 
dimensioneringen (41,5%), följd av dåliga byggmetoder (14,1%) förändringar på plats (12,5%) 
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och otillräcklig eller bristande utformning med avseende på miljöbelastning (11,4%). Totalt 
orsakades ungefär hälften av felen av projektören och ungefär en fjärdedel av felen av 
personalen som arbetar på byggplatsen. Träkvalitet, produktionsmetoder och 
produktionsprinciper orsakade bara en liten del (tillsammans cirka 11%) av alla misslyckanden. 

Risken för mänskliga fel kunde minskas genom förbättringar i styrning av byggprocesser, 
byggkontroll samt utbildning och utbildning. Sådana åtgärder borde enligt Hansson inriktas på 
de tekniska aspekter som konstaterats vara de vanligaste orsakerna till misslyckanden. Några av 
de frågor författaren ansåg borde betonas var:  

• Stagning för att undvika instabilitetsproblem både i den färdiga konstruktionen och under 
byggskedet.  

• Situationer med risk för brott vinkelrätt fibrerna (t.ex. leder, dubbla avsmalnande balkar, böjda 
balkar), 

• Hänsyn till fukteffekter. 

• Utformning av förband. 

En viktig uppgift för framtida forskning inom virkesteknik borde enligt Hansson vara att 
utveckla metoder för att utforma robusta konstruktionssystem, som var mindre känsliga för fel i 
enstaka element i systemet och där konsekvenserna av oförutsedda händelser minskade.  

Tlustochowicz, G. (2011). Stabilising system for multi-storey beam and post timber 
buildings (Doctoral dissertation, Luleå tekniska universitet). 
Tlustochowicz presenterade i sitt avhandlingsarbete 2011 ett nytt sätt att stabilisera pelar-
balksystem med stag och inlimmade skruvar. Slanka stabiliserande väggelement av limträ och 
LVL-skivor som skruvlimmats till bägge sidor av en ram visade sig kunna stabilisera upp till 4 
våningar höga pelar-balksystem. Experimentella studier visade att väggelementen uppträdde 
tillfredsställande utan tecken på skada eller buckling ut ur planet och att deformationer föll inom 
ramen för det tillåtna.  

Genom att ansluta de stabiliserande elementen till fundamentet med inlimmade skruvar erhölls 
flera gånger högre styvhet och lastkapacitet än för spikade förband. Förbanden måste dock 
utformas och tillverkas noggrant, eftersom brott i en enskild skruv i en sådan konfiguration 
kunde initiera för tidigt brott hos hela förbandeet. Det rekommenderades att en viss statisk 
duktilitet säkerställdes.  

Som lim visade sig tvåkomponents polyuretanlim passa bra eftersom det hade hög viskositet 
och var applicerbart. Det fanns vissa begränsningar relaterade till förband med limmade skruvar, 
till exempel att tillverkningen måste ske i fabrik i kontrollerad miljö (på samma sätt som för alla 
limfogar) och att de endast kunde användas i klimatklass 1 och 2. Eftersom prefabricerade 
stabiliserande väggpaneler producerades i fabrik, så det var detta inte ett hinder menade 
Tlustochowicz. 

Vessby, J. (2011). Analysis of shear walls for multi-storey timber buildings (Doctoral 
dissertation, Linnaeus University Press). 
Vessby undersökte i sitt avhandlingsarbete från 2011 hur flervåningshus i trä kunde stabiliseras 
med konventionella skivbeklädda regelväggar och massivträskivor.  

Han menade att det för konstruktioner med mer än fyra våningar i höjd kunde uppstå svårigheter 
att uppnå tillräcklig styvhet och bärförmåga om rådande designregler och designpraxis 
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användes. Vessby ansåg också att modern arkitektur, med ett stort antal stora öppningar i 
fasaden ibland gjorde det svårt att stabilisera även en- eller tvåvåningshus av trä när man 
använde de vanligaste handberäkningsmetoderna. Ytterligare forskning om dessa aspekter 
behövdes. 

Vessby studerade hur man genomförde olika typer av dimensioneringsberäkningar. Finita 
elementmetoden användes för att simulera beteendet hos stabiliserande väggenheter. Analysen 
avsåg såväl enskilda förbindare mellan skiva och regel som hela och sammansatta väggenheter. 
Resultaten från beräkningarna överensstämde väl med experimentella resultat. 
Beräkningsresultaten visade att förband hade en avgörande betydelse för väggens beteende; 
såväl förband mellan skiva och regelstomme som förband mellan olika delar av 
träregelstommen.  

Massivträskivor visade sig ha goda styrke- och styvhetsegenskaper. Det gällde även då flera 
skivor av samma typ förbands, under förutsättning att sammanfogningen skedde på ett korrekt 
sätt.  

Maximala kapaciteten i ett konventionellt förband mellan syll och grund undersöktes med hjälp 
av brottmekanik– ett sätt att studera hur ett material går till brott som inte användes i de vanliga 
dimensioneringsmetoderna. 

Serrano, E., Vessby, J., Olsson, A., Girhammar, U. A., & Källsner, B. (2011). Design of bottom 
rails in partially anchored shear walls using fracture mechanics. In CIB-W18. 
Syftet med studien var att finna och verifiera ett enkelt analytiskt uttryck för att bestämma 
dimensionerande last för vertikalt belastade syllar, förankrade till underlaget med skruvar och 
brickor. Metoden gick ut på att jämföra analytiska uttryck med finita elementmodeller. De 
analytiska uttrycken verifierades också med experimentellt erhållna resultat. 

Bakgrunden till studien var en ny beräkningsmetod för stabilisering som hade utvecklats under 
de föregående åren och som tog hänsyn till tredimensionella effekter. Beräkningsmetoden kunde 
å ena sidan möjliggöra ett bättre utnyttjande av träbyggnader. Å andra sidan kunde den leda till 
uppåtriktade krafter i syllar. Metoden medförde ett behov av att beakta risken för sprickbildning 
i syllar, för om spröda brott skulle uppstå kunde hela beräkningsmetoden ifrågasättas. 

Serrano m. fl. fann en god överensstämmelse mellan analytiska sprickmodeller och finit 
element-modellering, trots de ganska grova förenklingar som användes för att fastställa de 
analytiska uttrycken för kritisk belastning. De analytiska uttrycken hade potential att tas med i 
byggreglerna.  

Östman, B., & Källsner, B. (2011). National building regulations in relation to multi-storey 
wooden buildings in Europe. SP Trätek and Växjö University, Sweden. 
Målet med rapporten var att ge en översikt över byggregler i Europa, analysera möjliga hinder 
för att bygga med trä i flera våningar och föreslå ändringar.  

Ett avsnitt behandlade stabilisering. Författarna konstaterade att det vanligaste sättet att 
stabilisera träbyggnader innebar att vägg-, golv- och takskivor monterades med mekaniska 
fästelement till ett ramverk av trä. Stabiliserande väggar i sådana system kännetecknades av 
relativt låg styvhet och skjuvhållfasthet. För byggnader med flera våningar ökade 
styvhetsegenskaperna i betydelse och kraven på statiska utböjningar och vibrationsrespons 
kunde bli avgörande för konstruktionernas dimensioner. Styvhet och styrka kunde ökas om de 
stabiliserande väggarna utformades med massivträ. 
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Kunskapen i Europa inom detta område var begränsad och måste utökas menade Östman och 
Källsner. Mer kunskap behövdes också om spröda brott i syllar, som kunde ge upphov till 
fortskridande ras. 

I Eurokod 5 med dess gemensamma europeiska regler för utformning av träbyggnader, fanns två 
förenklade metoder för dimensionering av skjuvväggar. Enligt den ena metoden måste de 
vertikala reglarna vara förankrade med avseende på lyftkrafter. Denna metod var den som 
rekommenderades och också den enda som kunde tillämpas för byggnader med flera våningar. I 
den andra metoden skulle syllarna förankras. Den senare metoden kunde utgöra nationellt val. 

I Eurokod 5 angavs inga regler för dimensionering av korslimmade träelement, men ett 
arbetsdokument med krav på massivträprodukter hade tagits fram inom den tekniska kommittén 
CEN / TC124, arbetsgrupp 3. 

Östman och Källsner menade att de dåvarande reglerna i Eurokod 5 inte var ideala för trähus 
med flera våningar. En mer lämplig, plastisk konstruktionsmetod hade utvecklats i ett 
forskningsprojekt och man ansåg att metoden borde införas i Eurokod. Den nya designmetoden 
var enkel och flexibel menade författarna och kunde tillämpas på komplicerade geometrier och 
olika typer av belastning. Metoden gav ett bättre utnyttjande av materialet och mindre behov av 
förankringsanordningar som en följd av att byggnadernas tredimensionella beteende kunde 
beaktas. Metoden kunde tillämpas på byggnader i flera våningar. Forskningsarbetet hade 
resulterat i en svensk handbok för dimensionering av väggar av träbaserade skivor.  

2012 

Serrano, E., Vessby, J., & Olsson, A. (2012). Modeling of fracture in the sill plate in partially 
anchored shear walls. Journal of Structural Engineering, 138(10), 1285–1288. 
Bakgrunden till studien var att det i den då rådande europeiska normen Eurokod 5 saknades 
rekommendationer för hur risken för sprött brott i syllar skulle beaktas. Författarna konstaterade 
att det kunde finnas situationer då excentriska krafter uppstod i regelväggar och belastade 
syllens förankring på ett sådant sätt att risk för sprött brott kunde föreligga. 

Syftet med studien var att med hjälp av brottmekanik finna och verifiera ett enkelt analytiskt 
uttryck för handberäkning av förankringskapaciteten för syllar. Det gjordes genom att jämföra 
ett analytiskt uttryck med två olika finita elementmodeller.  Det analytiska uttrycket verifierades 
också av ett tidigare experimentellt erhållet uttryck. Författarna drog slutsatserna att även om 
ganska grova förenklingar användes för att etablera det analytiska uttrycket för den kritiska 
belastningen så erhölls bra överensstämmelse med de två olika sprickmekaniska modellerna, en 
linjär och den andra olinjär, som studerats med finit elementmodellering. Man menade också att 
längden på den konsolbalk som föreslogs i handberäkningsmodellen kunde användas som en 
passande parameter. Studien avsåg skjuvväggar med skiva på ena sidan som gick till brott på 
grund av excentrisk belastning.  
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2014 

Caprolu, G. (2014). Evaluation of Splitting Capacity of Bottom Rails in Partially Anchored 
Timber Frame Shear Walls. Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …, 
Luleå tekniska universitet. 

Caprolu studerade i sitt avhandlingsarbete hur man kunde kontrollera säkerheten mot 
uppsprickning av syllen för fullt och partiellt förankrade skjuvväggar. Caprolu konstaterade att 
man, för att kunna använda plastiska dimensioneringsmetoder för att bestämma bärförmågan för 
fullt och partiellt förankrade skjuvväggar, måste säkerställa ett duktilt beteende hos förbandet 
mellan skiva och stomme. Om förankringsjärn inte används, kommer de vertikala lyftkrafterna 
att belasta förbindare mellan skiva och stomme vilka inte ligger i samma plan som syllens 
förankringar. Syllen kommer att utsättas för böjning i sin tvärriktning och riskerar att spricka. 
Om syllen spricker är det tveksamt om en plastisk dimensioneringsmetod kan användas för 
partiellt förankrade skjuvväggar.  

Caprolu studerade uppsprickning av syllen experimentellt. Han studerade också teoretiska 
modeller för att bestämma bärförmågan med avseende på två spröda brott: uppsprickning av 
undersidan på syllen och uppsprickning av sidan på syllen. Metoder för att kunde undvika 
spröda brott i syllen och utnyttja full plastisk bärförmåga hos förbanden mellan skiva och 
stomme redovisas. 

Hochreiner, G., Füssl, J., Serrano, E., & Eberhardsteiner, J. (2014). Influence of Wooden Board 
Strength Class on the Performance of Cross-laminated Timber Plates Investigated by Means of 
Full-field Deformation Measurements. Strain, 50(2), 161–173. 
Författarna konstaterade att korslimmat trä användes alltmer i byggnadskonstruktioner men att 
inverkan på elementens bärförmåga av råvarans (de ingående brädornas) kvalitet inte var 
tillräckligt undersökt. Elementen skräddarsyddes inte för sin användning. För att tillmötesgå 
olika krav kunde man ändra antingen elementens tjocklek eller antalet skikt i dem, men 
brädornas hållfasthet beaktades inte. Inte heller beaktades elementens potential i plastiskt 
område i byggreglerna.  

I syfte att bidra till ökad kunskap om korslaminerade element gjordes böjtester på 24 element 
med trä från olika hållfasthetsklasser. Det globala mekaniska beteendet liksom olika 
brottbeteenden studerades. Försöken visade ingen koppling mellan brädornas hållfasthetsklass 
och den elastiska gränslasten för elementen. För belastning över elastisk gräns fanns 
huvudsakligen två olika brottmekanismer och det visade sig att element av brädor med hög 
kvalitet hade en stor 'postelastisk' kapacitetsreserv.  

Författarna menade att den erhållna kunskapen om det 'postelastiska' beteendet hos korslimmade 
element kunde tjäna som bas för optimering av korslimmade produkter, förbättring av 
designkoncept och till en bättre användning av råvaran. 

Serrano, E., Enquist, B., & Vessby, J. (2014). Long term in-situ measurements of displacement, 
temperature and relative humidity in a multi storey residential CLT building. In World 
Conference on Timber Engineering, Quebuec City, 10–14 August. 
För bostadsprojektet Limnologen i Växjö med 8 våningar (våning 2–8 med trästomme) 
uppmättes vertikala deformationer i en lastbärande yttervägg av KL-trä i en byggnad under flera 
års tid. Ett av syftena med mätningarna var att se till att deformation, temperatur och fuktkvot 
och inte äventyrade väggens fuktsäkerhet - den var utformad utan plastfolie. Mätningarna 
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skedde över sex våningars höjd, där varje våning var cirka 3 meter hög. Efter en inledande 
uttorkningsperiod var den uppmätta vertikala totala deformationen cirka 18 mm. Efter 6,5 år var 
den cirka 23 mm i årsmedelvärde med en variation på ± 2 mm i årstidsvariation.  

Dynamiska problem: svikt och vibrationer samt dynamiska 

effekter av vindlaster 

1993 
Alsmarker, T. (1993) Trähus i fyra våningar: en renässans för träbyggnadstekniken. Rapport 
TVBK-7043. Tekniska Högskolan i Lund 

Alsmarker tog upp viktiga frågor att tänka på inför ett förestående byggande av trähus i fyra 
våningar i Sverige. Han menade att det kunde finnas risk för svikt i lätta bjälklag och att det 
stora problemet var att definiera ett lämpligt dimensioneringskriterium. 

Det vanligaste sättet att hantera svikt i träbjälklag vid denna tid var att kontrollera styvheten 
genom att beräkna nedböjningen för en enskild bjälke, belastad med en punktlast på 1 kN. 
Alsmarker menade att förfarandet hade stora brister när det gällde att förutse sviktegenskaperna 
hos bjälklag. En dimensionering med hänsyn till svikt borde innebära att man även 
kontrollerade att ett dynamiskt kriterium uppfylldes. Den vertikala hastigheten hos bjälklagets 
vekaste punkt efter att man gett den en impuls på 1 Ns skulle begränsas. Den tillåtna responsen 
var beroende av den så kallade dämpningskoefficienten som beskrev hur hastigt svängningen 
avklingade med tiden. 

När det gällde konstruktionstekniska lösningar för att komma till rätta med svikt var det vanligt 
att öka styvheten hos bjälkarna så att styvheten hos bjälklaget i bjälkarnas längdriktning ökade. 
Att istället öka styvheten i bjälklagets tvärriktning var en mycket effektiv åtgärd och kunde ge 
markant förbättring av svikt- och svängningsegenskaperna hos ett bjälklag av balkar och skivor.  
Kortlingar kunde vara effektiva men skulle vara utformade som balkdelar, inte som kryss, för att 
få avsedd effekt. Alsmarker rekommenderade en styvhet i tvärriktningen på 10–20 % av 
styvheten i huvudbärriktningen för att få goda svikt- och svängningsegenskaper. 

Viktigt att tänka på i utformningen var att om golvkonstruktionen spändes in i väggarna så 
bidrog det till att sprida vibrationer. Momentstyva förbindningar mellan golvbjälkar och 
väggreglar kunde orsaka skrammel från fönster, lampor och tavlor. Kontinuerliga balkar (som 
kontinuerligt gick vidare mellan rum istället för att skarvas) skulle undvikas; de spred störningar 
mellan rum. Olämpligt utförda balkupplag med låg upplagsstyvhet inverkade negativt på 
styvheten och icke bärande väggar kunde ha inverkan på svikt och vibrationer. 

1995 

Eriksson, P. E. (1995). Trästommar i flerbostadshus-Erfarenheter från byggande och 
förvaltning. (Rapport/Trätek.). 

Eriksson utvärderade egenskaper hos tio flerbostadshus i trä. Tanken var att samla erfarenheter 
från byggandet av flerbostadshus med två våningar och trästomme för dem som stod i begrepp 
att bygga ännu högre med trä sedan det nyligen blivit tillåtet. Ett av de studerade objekten hade 
fyra våningar. 
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Eriksson menade att det för lägenhetsskiljande bjälklag fanns en viss risk för skrammel från 
takarmaturer eller väggskåp från personer som rör sig i angränsande lägenheter. Reaktioner från 
boende i vissa av objekten tydde på det. Lösningen menade Eriksson var att bygga varje 
bostadsenhet som en eller flera självständiga volymer med separerade bjälklag respektive 
innertak samt separerade vägghalvor. Eriksson menade vidare (sid. 29) att: ”Under alla 
omständigheter måste bjälklagen för olika lägenheter separeras vid den lägenhetsskiljande 
väggen. Det har alltid gjorts i den hittillsvarande produktionen.”  

Det kunde vara olämpligt med excentriskt upplagda bjälklag – det vill säga bjälklag upplagda så 
att belastningen på väggen inte kom mitt i den utan förskjuten i sidled. Det kunde bidra till 
vibrationer i underliggande bärande vägg. Att bjälklag hade lagts upp excentriskt berodde på att 
man velat minska deformationerna av tryck vinkelrätt fibrerna. 

Sex typer av lägenhetsskiljande bjälklag hade använts i de tio objekt som var med i studien. De 
representerade i princip samtliga typer av lägenhetsskiljande bjälklag med trä som ingående 
delar som dittills hade använts i Sverige. Två av de sex typerna betecknades som ”halvtunga”; 
de var uppbyggda av betong i underkant och med en överbyggnad av olika former av balkar och 
skivmaterial. Övriga bjälklagstyper var uppbyggda av balkar av träbaserade material och olika 
kombinationer av spånskivor och gipsskivor. Eriksson gjorde en utvärdering av styvhets- och 
sviktegenskaperna hos bjälklagen. Dels beräknades nedböjningen under en 1 kN punktlast för 
bjälklag med olika spännvidd i huvudbärriktningen. Dels beräknades maximala 
impulshastighetsresponsen. 

De halvtunga bjälklagen var klart bäst både avseende statisk styvhet och svikt. Det fanns ingen 
anledning att ifrågasätta de bjälklagen under inverkan av den last från människor i rörelse som 
normalt kan förekomma i en bostad menade Eriksson. 

För tre av typerna var risken för att de skulle upplevas som oacceptabla inom lägenheten mycket 
liten. Om limningen av golvkonstruktionen utfördes väl borde det inte krävas några speciella 
tvärförstyvande åtgärder enligt utvärderingen. En bjälklagstyp var betydligt sämre än övriga. 
Golvkonstruktionen (kombinationen av skivor som man går på) var där separerad från bjälkarna 
så att den inte bidrog till styvhet i tvärled. Skikten var också separerade sinsemellan. Eriksson 
avrådde från en användning i flerbostadshus. Klagomål på bjälklagen av denna typ hade också 
rapporterats från boende och kunde förmodligen hänföras till svikt. Bjälklagen hade också lagts 
upp excentriskt vilket kunde bidra till spridning av vibrationer. 

Jarnerö, K. (2003). Träbjälklag för långa spännvidder–En förstudie av olika material och 
konstruktionslösningar. (Rapport/Trätek.). 

Studien hade flera syften, som att översiktligt beskriva vilka krav som ställdes på bjälklag (i 
synnerhet på bjälklag med lång spännvidd), att sammanställa bjälklagssystem med bärande 
delar helt eller delvis av trä samt att ge förslag på fortsatta studier. 

För att trä skulle kunna konkurrera med betong i bjälklagssystem för höga trähus krävdes enligt 
författaren att träalternativet klarade av längre spännvidder än 5–6 meter som var den maximalt 
möjliga spännvidden med dåtidens bjälklagsystem bestående av bärande balkar och 
golvbeläggning av skivor.  

Jarnerö konstaterade att trä hade en bra bärförmåga i förhållande till sin densitet och att det för 
bjälklag av trä vanligtvis var styvheten och inte bärförmågan som var dimensionerande för 
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konstruktionen. Bjälklagskonstruktionerna behövde i de flesta fall enbart dimensioneras för 
bruksgränstillstånd.  

Svikt och vibrationer från människor i rörelse måste hanteras. Störande vibrationer definierades 
som vibrationer orsakade av någon annan än den som blir störd av dem. Svikt var den störande 
upplevelse som en person fick då golvet gav efter och vibrerade i belastningspunkten för 
fotsteget som personen tagit. Dimensionering av bjälklag med hänsyn till svikt och vibrationer 
orsakade av människor i rörelse omfattade begränsning av både statisk nedböjning och 
dynamisk svängningsrespons. 

Statisk dimensionering. Enligt den då gällande byggnadsnormen, BKR 1999, skulle risken för 
besvärande vibrationer beaktas. Ett krav var formulerat så att nedböjningen hos en enskild fritt 
upplagd balk inte skulle överstiga 1,5 mm under inverkan av en kortvarig punktlast med 
dimensioneringsvärdet 1,0 kN placerad i mitten av spännvidden. Lastfördelning till intilliggande 
balkar fick tillgodoräknas. Den statiska nedböjningen kunde enligt Jarnerö ses som ett mått på 
den lågfrekventa delen av responsen på impulslast. För att minska den nedböjningen kunde 
olika åtgärder vidtas. Bäst effekt erhölls av att öka styvheten i tvärled. Andra alternativ var att 
minska spännvidden eller öka styvheten i längdled för balkarna. 

Dynamisk dimensionering. Vid dimensionering för dynamiska svängningar skulle man ta 
hänsyn till två olika fall beroende på om bjälklagets lägsta egenfrekvens var större eller mindre 
än 8 Hz. De flesta lätta bjälklag med längre spännvidd än 6–8 m hörde till gruppen bjälklag med 
högre egenfrekvens än 8 Hz.  

Av olika åtgärder som att öka bjälklagets vikt, minska spännvidden och öka styvheten i tvärled 
var det styvhetsökningen i tvärled som tillsammans med dämpningen mest påverkade responsen 
enligt Jarnerö. Ökad styvhet i bjälklagets båda riktningar hade dock nackdelen att samtidigt 
försämra ljudisoleringen.  

Bjälklagets massa inverkade på den dynamiska responsen på två motverkande sätt. En ökad 
massa gav minskad impulshastighetsrespons. Samtidigt sjönk värdet för den lägsta 
egenfrekvensen och antalet egenmoder under 40 Hz ökade, vilket innebar att den dynamiska 
responsen ökade. Oftast var en ökning av vikten för ett bjälklag olämplig eftersom den lägsta 
egenfrekvensen kunde sjunka under 8 Hz. Det kunde motverkas genom att öka styvheten i 
motsvarande grad som vikten, men var förenat med högre kostnader.  

Förslag till fortsatta studier. För bjälklag av trä eller träbaserade material var en av de svåraste 
uppgifterna förutom att säkerställa de akustiska egenskaperna att påvisa att bjälklagen hade 
tillfredställande egenskaper med avseende på svikt och vibrationer menade Jarnerö.  För att få 
bukt med problematiken krävdes ytterligare forskningsinsatser inom ett antal områden,  
exempelvis: 

•  Konstruktionslösningar för att säkerställa och förbättra dämpningsegenskaperna i bjälklag 
behövde utvecklas. Dämpningen hade stor betydelse för att begränsa effekterna av dynamiska 
laster av grupper av människor i rörelse.  

• Det saknades i Sverige metoder och kriterier för att dimensionera med avseende på vibrationer 
orsakade av grupper av människor i rörelse. För att kunna säkerställa ett bjälklags funktion 
innan det byggts behövde dessa metoder utvecklas och dimensioneringskriterier fastläggas. Att i 
efterhand rätta till ett felaktigt utförande kunde vara både kostsamt och omständligt. 
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2008 

Jarnerö, K. (2008). Tekniska data för byggprojekt–Kv Limnologen i Växjö. (SP Rapport). 

Jarnerö följde och dokumenterade projektet Limnologen under planering, projektering och 
byggnation med avseende på många aspekter, bland annat med avseende på bland vibrationer. 
Jarnerö rapporterade att beställaren var orolig för störande vibrationer eftersom man har haft 
besvär med det i lätta bjälklag tidigare. Svikt hanterades vid projektering genom att kontrollera 
nedböjning för en meter bred strimla belastad med en 1 kN punktlast inte överskred 1,5 mm. 
Man kontrollerade också att den lägsta egenfrekvensen för bjälklagen låg över 8 Hz enligt 
Boverkets handbok Svängningar, deformationspåverkan och olyckslast.  

Ett konsultföretag genomförde mätningar av vibrationsnivåer på det bjälklag som hade störst 
risk för störande vibrationer. Resultat av mätningarna visade att bjälklaget låg på säkert område 
enligt Boverkets handbok. Jarnerös bedömning efter okulär besiktning av byggnaden var att 
faran för störande vibrationer inte var stor förutom i en lägenhet med lång fri spännvidd. 
Upplagsförhållandena var till en viss del gynnsamma och förstärkande åtgärder hade vidtagits 
för att motverka problem. I en lägenhet med bjälklag upplagda på tre stöd med en balk som 
mellanstöd bedömdes att det kunde uppstå problem om balkens styvhet var tillräcklig.  

Östman, B. (Red.). (2008). Acoustics in wooden buildings. State of the art 2008. SP Rapport 
2008:16 

I denna antologi och kunskapsöversikt menade man att det fanns ett behov av tillförlitliga och 
lämpliga dimensioneringskriterier för bjälklagsvibrationer. Gemensamma standardiserade 
internationella dimensioneringsregler saknades, vilket man menade visade att frågan om 
bjälklagsvibrationer var mycket komplex. De flesta länder hade egna kriterier. Det bidrog till 
komplexiteten att byggregler som fanns vilade på ett antal skilda parametrar som statisk 
nedböjning, lägsta egenfrekvens och impulsrespons. En alternativ föreslagen metod var att 
kvantifiera vibrationer genom ett klassningssystem, där vibrationsklasser skulle baseras på 
subjektivt upplevda vardagserfarenheter (som darrningar i krukväxter eller klingande i glas) av 
människoalstrade vibrationer.  

Antologin slog fast att det i praktiken sällan uppstod vibrationsproblem för bjälklag med 
spännvidder på upp till omkring fyra meter. Men vibrationerna ökade drastiskt med ökande 
spännvidd och därmed sjunkande egenfrekvenser. En huvudutmaning på vibrationsområdet var 
därför att utveckla bjälklag med stor spännvidd med acceptabla vibrationsegenskaper. Ett 
bjälklag med kort spännvidd kunde typiskt ha en lägsta egenfrekvens på omkring 15–20 Hz och 
ett med lång spännvidd omkring 8–10 Hz eller lägre. Med lägre egenfrekvens ökar 
sannolikheten att brukare av byggnaden ska klaga på vibrationer eftersom människan är 
känsligare för lägre frekvenser än högre. Man är som känsligast för vibrationer mellan 4 och 8 
Hz (enligt en så kallad baskurva som används i internationell standard ISO 2631–2,1989). 
Människor går med en frekvens på omkring 1,6 – 2,4 Hz. Om bjälkaget har en låg egenfrekvens 
kan belastningens frekvens och egenfrekvensen sammanfalla vilket leder till kraftigt förstärkta 
rörelser i bjälklaget.  

Vessby, J. (2008). Shear walls for multi-storey timber buildings. Licentiatavhandling 
(sammanfattning) Växjö: Växjö universitet. 

Vessby menade att de svenska byggreglerna gav otillräckligt stöd för att förebygga besvär av 
vibrationer och ljud högt upp i höghus av trä till följd av byggnadens rörelser vid vindlast. I 
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svenska byggregler behandlades vindlast förenklat som en statisk last och dimensioneringen 
fångade därför inte de dynamiska effekter som kunde uppträda. Vessby lyfte problemet men 
gick inte vidare med att söka lösningar. 

Serrano, E. (2009). Uppföljnings-och dokumentationsprojektet Limnologen: Översikt och 
delprojektrapporter i sammanfattning. Växjö: Institutionen för teknik och design. 
Delrapporten ”Testning av träbjälklag i laboratorium kontra i fält –undersökning av 
förändringar i vibrationsegenskaper” redovisade resultat från en studie av hur 
vibrationsegenskaperna i ett bjälklag förändrades då bjälklaget monterades och byggdes in i en 
konstruktion.  

Dämpningens förändring studerades genom mätningar på ett enskilt bjälklagselement först i 
laboratorium och sedan i fält med olika grad av inbyggnad. Annat som studerades var: 
vibrationsegenskapernas beroende av upplagens vekhet, vibrationsegenskapernas beroende av 
rummets form, punktlastkriteriets användbarhet och hur parkettgolvet ovanpå bjälklaget 
påverkade mätningsresultat. 

Dämpning och resonansfrekvens var de parametrar som påverkades mest av att väggar tillkom. 
Från mätningar i laboratorium och i fält kunde man se att dämpningen var hög jämfört med det 
generella värde på 1 % som normalt rekommenderades vid dimensionering för störande 
vibrationer i träbjälklag. Man fann att byggreglernas punktlastkriterium inte var tillförlitligt för 
den studerade typen av bjälklagskonstruktion med massivträskivor och limträbalkar.  

2013 

Negreira, J. (2013). Vibrations in lightweight buildings-perception and prediction. 
Licentiatavhandling (sammanfattning). Lund: Lunds universitet. 

Negreiras licentiatuppsats hade två huvudmål, dels att utveckla insikt i mänsklig respons på och 
uppfattning av vibrationer i lättviktskonstruktioner dynamiskt exciterade av mänskliga 
aktiviteter, dels att utveckla beräkningsverktyg för att förutsäga vibrationsegenskaper hos lätta 
byggnader. 

De bästa indikatorerna på störning av vibrationer var dels det så kallade ”Hu och Chuis 
kriterium” som beräknades utifrån uppmätta värden, dels den första egenfrekvensen som 
beräknades i enlighet med Eurokod 5. Den bästa indikatorn på vibrationsacceptabilitet visade 
sig vara ”The Maximum Transient Vibration Value”, MTVV, bestämt på grundval av de 
accelerationer som försökspersonerna upplevde. 

När det gällde att utveckla beräkningsverktyg fann Negreira att utvärdering av byggnaders 
dynamiska beteende krävde användning av modeller som representerade geometrin av 
byggnaden i detalj, eftersom små ändringar i strukturen starkt kunde påverka 
vibrationsöverföringsvägarna. Exakta egenskaper hos de ingående materialen behövdes också, 
eftersom små skillnader även i dessa kunde ha en markant effekt på de slutliga resultaten. 
Byggnader med volymelement beaktades särskilt. Ett första framsteg som gjordes var att få 
fram tillförlitliga materialegenskaper hos de elastomerer (dämpande plastmaterial) som används 
i knutpunkterna i byggnader av denna typ.  

Negreira lyfte också de långa spännviddernas problematik. Han menade att slanka 
bjälklagskonstruktioner med lång spännvidd har låga resonansfrekvenser som i kombination 
med låg dämpning lätt exciteras av mänsklig aktivitet som gång, springande och hoppande. 
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Människor är också mycket känsliga för de vibrationer som alstras och därför menade Negreira 
var golv av denna typ ofta betraktade som besvärande. 

Girhammar, U., Johnsson, H., Källsner, B., Serrano, E., Olsson, A., Gustafsson, P. J., ... & Daerga, 
P. A. (2013). Flervåningsbyggnader i trä, del II: Design och konstruktion av bjälklag, väggar och 
anslutningar. Bygg & teknik, 105(4), 67–75. 

Girhammar m. fl. redogjorde för studier av vibrationsegenskaper hos ett träbjälklag i 
laboratorium och under olika faser av byggskedet. De menade att de vibrationsdämpande 
elastiska skikt som i vissa fall används mellan upplag och bjälklagselement för att reducera 
ljudspridning också förbättrade bjälklagets vibrationsegenskaper, genom att öka dämpningen i 
konstruktionen. 

Ett bjälklagselement undersöktes först i laboratorium och därefter i fält efter hand som det 
byggdes in i ett hus, under olika faser av byggskedet. Dämpningen var beroende av upplagens 
dämpningsegenskaper, särskilt egenskaperna hos de vibrationsdämpande elastiska skikten. 
Dämpningen påverkades även av att bjälklaget kopplades ihop med byggnaden i övrigt och 
samverkade med den. Dämpningens medelvärde uppmättes till storleksordningen fem procent, 
vilket var betydligt mer än värdet en procent som angavs i den svenska träkonstruktionsnormen. 
Impulshastighetsresponsen reducerades då upplagen försågs med vibrationsdämpande elastiska 
skikt. 

I en parallell undersökning studerades inverkan av olika upplagsförhållanden på 
accelerationerna i olika riktningar av randzonen mellan det studerade bjälklaget och den 
underliggande kantbalken. Sju olika upplagsförhållanden testades. Försöken visade att 
elastomerernas dämpningsegenskaper hade ett stort inflytande på konstruktionens verkningssätt.  

Provningarna följdes upp med finita elementanalyser. Resultaten visade att mer sofistikerade 
modeller behövde användas för att simulera det dynamiska verkningssättet hos konstruktionen. 
Modformerna i det lågfrekventa området kunde dock modelleras förhållandevis bra.  

2014 

Jarnerö, K. (2014). Vibrations in timber floors: dynamic properties and human 
perception (Doctoral dissertation, Linnaeus University Press). 

Jarnerö studerade i sitt avhandlingsarbete från 2014 av vibrationsegenskaper hos bjälklag ur 
flera olika perspektiv och med flera metoder. Studier av egenskaperna hos bjälklag undersöktes 
i laboratorium och i fält och brukares och försökspersoners upplevelser dokumenterades i såväl 
laboratoriestudier som för uppförda byggnader. 

En av Jarnerös slutsatser var att nedböjningskriteriet 1,5 mm för en 1 kN punktlast (som gällde 
under perioden 1994 – 2014) var för generöst och borde revideras. En studie hade visat att 
antalet boende som stördes av vibrationer kunde bli högre med detta kriterium än vad som borde 
accepteras. Andelen som kunde blir ”störda eller mycket störda” skulle kunna uppgå till så 
mycket som 41 % med detta kriterium enligt studien (s. 23, paper V.) Jarnerö menade att 
nedböjningen behövde vara mindre än hälften så stor om 50 % skulle vara nöjda. 

Som en hjälp för beställare och projektörer att välja bjälklag med goda vibrationsegenskaper 
föreslog Jarnerö ett klassningssystem, baserat på uppmätt nedböjning av punktlast. Klasserna 
skulle vara A, B, C och D och C motsvara minimikrav för nya byggnader. Gränsvärden för 
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nedböjningen föreslogs vara 0,71 mm för vibrationsklass C, 0,33 mm för klass B och 0,14 mm 
för klass A. 

Jarnerö undersökte också vilka kriterier för vad som är ett bra bjälklag som stämde bäst med 
brukares subjektiva upplevelser. Hon ville hitta kriterier som innebar att om bjälklaget presterar 
bra enligt kriteriet så ska det upplevas som bra; de bjälklag som presterar sämre ska vara de som 
upplevs som sämre.  Bland en rad olika möjliga kriterier så visade sig kriterier baserade på 
nedböjning av en punktlast sig vara bra eftersom de korrelerade väl med graden av störning hos 
boende.  

Jarnerö menade att riktlinjer för bjälklag borde diskuteras i en kommande revision av EC 5 och 
inkluderas i normen. De dynamiska egenskaperna för hela strukturen, inte bara golvet, borde 
beaktas i utformning och när man ska förutsäga vibrationsegenskaperna hos golv. Eftergivliga 
stöd som balkar kunde sänka ett bjälklags första egenfrekvens till under 8 Hz vilket i sin tur 
innebar risk för störande vibrationer. Detta borde beaktas i Eurokod 5 menade Jarnerö så att 
konstruktörer fick vägledning vid utformningen. Rekommendationerna om dämpningsvärden att 
använda i beräkningar borde också revideras och diversifieras med avseende på 
konstruktionstyp. 

Jarnerö konstaterade att nya träbyggnadssystem med ökad bärförmåga i bjälklagen hade gjort 
det möjligt att bygga med längre spännvidder, men att den låga massan hos träbjälklag gjorde 
dem mer känsliga för dynamisk belastning orsakad av personer som gick, sprang eller hoppade 
på bjälklaget, jämfört med tyngre bjälklag. För att förbättra vibrationsegenskaperna kunde man 
ändra på bjälklagets mekaniska egenskaper och öka massan, styvheten eller de dämpande 
egenskaperna. Den mest praktiska lösningen var att öka styvheten. Jarnerö undersökte i sina 
studier effekten av en förbättrad design som gav högre styvhet i bjälklagets tvärriktning 
eftersom styvheten var den mest kostnadseffektiva och effektiva parametern för att förbättra 
vibrationsegenskaperna hos golv. 

Eftersom kunskapen om dämpning i nya byggsystem var begränsad och dämpningen förenklad i 
dimensionering i bruksgränsstadiet så undersöktes speciellt dämpningens inverkan. Effekten av 
elastiska dämpningsmaterial som användes för att förbättra ljudkvaliteten undersöktes och 
Jarnerö och konstaterade att de kunde öka dämpningen i ett bjälklag.  

Jarnerö konstaterade också att dämpning var en viktig parameter i dimensionering för att 
förutsäga vibrationsnivåer orsakade av mänsklig aktivitet. Jarnerös studier visade att 
dämpningen i färdig byggnad blev betydligt större än i laboratorium. Medeldämpningen in situ 
för ett undersökt bjälklag var 6 % när byggnadsstommen var färdigrest, vilket var ungefär 
dubbelt så högt som dämpningen hos bjälklaget i laboratorium. Det visade hur betydelsefull den 
omgivande konstruktionen var och gjorde det också svårt att i förväg beräkna dämpningens 
storlek. Jarnerö menade att potentialen att använda dämpning mer aktivt i golvdesign borde 
undersökas. Dämpningsegenskaper i trästommar behövde överhuvudtaget undersökas mer. Man 
behövde undersöka golv av olika typer: korslimmat trä, lättbyggnad och pelar-balksystem. 

Dessutom vore det angeläget med studier som undersökte vibrationsegenskaperna hos golv i 
kontor. Jarnerös studier var begränsade till bostäder och det fanns flera betydelsefulla skillnader. 
Kontor kunde ha större öppna ytor och gångstråk vilket gjorde att människor rörde sig 
annorlunda (kanske gick i grupp) och den dynamiska lasten skiljde sig från den i bostäder. 
Människors tolerans mot vibrationer kunde vara annorlunda i kontor än i bostadshus. 
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 Bullerskydd 

1993 

Alsmarker, T. (1993) Trähus i fyra våningar: en renässans för träbyggnadstekniken. Rapport 
TVBK-7043. Tekniska Högskolan i Lund 

Syftet med Alsmarkers rapport var att belysa problem och frågeställningar som kan dyka upp 
vid byggandet av trähus i fyra våningar. Rapporten kom till i samband med bostadsbebyggelse 
på Skogsudden/Wälludden i Växjö vilken enligt Alsmarker hade som målsättning att bli ett 
”träbyggnadsteknikens referensobjekt som stakar ut färdriktningen för framtida flervåningshus 
med bärande stomme i trä”. Rapportens innehåll disponerades över följande rubriker: En 
bärande stomme i trä, Brandskydd, Akustik, Rörelser i trästommen, Svikt och vibrationer, 
Stabilisering, Produktion och slutligen Ekonomi. 

Under ”Akustik” beskrev Alsmarker en problembild som bekräftas av flera senare källor. 
Alsmarker menade att träbjälklag i byggbranschen ofta associerades med dålig ljudisolering och 
att detta var en anledning att man hellre valde betong till bostadshus. Den främsta anledningen 
var att man hade dåliga erfarenheter av gamla träbjälklag. Nya bjälklagskonstruktioner var 
betydligt bättre och klarade normens krav. Alsmarker konstaterade att det dock inte var 
tillräckligt att uppfylla kraven och det av två skäl. Dels var normkraven över 40 år gamla och 
ställde för låga krav på ljudisolering. Dels beaktade ljudkraven bara frekvenser över 100 Hz och 
fångade därmed inte in problem med stegljud eftersom frekvensspektrat för stegljud låg under 
100 Hz. Så länge man byggde med betong spelade detta ingen större roll eftersom betong ändå 
hade relativt goda egenskaper för låga frekvenser. När man skulle bygga lätta bjälklag av trä 
blev dock kraven otillräckliga. 

Alsmarker visade en graf med stegljudsnivåer för dels ett betongbjälklag och dels ett träbjälklag 
som bägge var godkända enligt dåvarande krav. Att uppfylla kraven innebar att ett sammanvägt 
värde av stegljudsnivåer över 100 Hz jämfördes med ett tillåtet. Av grafen framgår att 
träbjälklaget gav betydligt högre stegljudsnivåer under 100 Hz än betongbjälklaget. Dessa 
nivåer kom inte med i det sammanvägda värdet och bjälklaget klarade kraven trots de höga 
ljudnivåerna under 100 Hz. Slutsatsen konstaterade Alsmarker var att man skulle studera hela 
frekvensspektrat när man bedömde bjälklag och inte enbart det viktade sammanvägda värdet. 
För träbjälklag handlade utmaningarna om att bemästra frekvenser från 0 till ca 250 Hz. 

Anledningar till att gamla träbjälklag upplevdes som dåliga var dels att de oftast var utförda i ett 
”skikt”- undertak och golvbeläggning var direkt monterade mot golvbjälkarna. I nya bjälklag 
däremot separerades ovan- och undersidan från den bärande konstruktionen. En mycket effektiv 
åtgärd var att pendla undertaket exempelvis med akustikprofiler. En annan fördelaktig åtgärd 
var att lägga mineralull eller annan isolering mellan bjälkarna. Åtgärderna förbättrade såväl 
stegljudsisolering som luftljudsisolering. Om balkarna var lättbalkar eller av massivt trä hade 
ingen betydelse för akustiken.  

Att öka tyngden var fördelaktigt för ljudkomforten. Det kunde åstadkommas med gipsskivor 
ovanpå den bärande golvskivan.  

För väggarna handlade det om att skapa en god luftljudisolering, vilket var betydligt enklare än 
att minska stegljudsnivån för bjälklag. Den vanligaste lösningen var att väggarna utfördes som 
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dubbelväggar, två väggar utan kontakt med varandra. Väggreglarna skulle ha centrumavståndet 
600 mm och inte mindre eftersom väggens ljudisolering försämrades med tätare regelavstånd. 

Installationer var en annan källa till störande ljud och skulle läggas i speciella schakt. 
Genomtänkta planlösningar kunde också minska störningen av ljud från installationer. 

1995 

Eriksson, P. E. (1995). Trästommar i flerbostadshus-Erfarenheter från byggande och 
förvaltning. (Rapport/Trätek.). 

Syftet med rapporten var att ta tillvara erfarenheter från byggandet och brukandet av 
flerfamiljshus med huvudsakligen två våningar med trästomme och föra dem vidare till dem 
som stod i begrepp att bygga ännu högre trähus. Ett flertal bostadsobjekt studerades med 
avseende på teknik, kostnader, erfarenheter från produktion och erfarenheter från förvaltning. 
Ett av de studerade objekten inkluderade byggnader med fyra våningar. Erfarenhetsinsamlingen 
byggde på intervjuer med byggentreprenörer, hustillverkare och byggherrar/förvaltare. De 
studerade byggnaderna hade regelstomme och Eriksson gissade att det var den typ av bärande 
system som skulle bli kostnadseffektiv för högre träbyggnader i Sverige, baserat på erfarenheter 
från USA. Huvudalternativet vid denna tidpunkt var annars pelar-balksystem.  

Resultaten redovisades under rubrikerna: Sammanfattning, Inledning (med bland annat avsnitt 
om tvåvåningshus med lägenhetsskiljande bjälklag och bärande regelstomme 
(lättbyggnadsteknik), Väggar, Bjälklag, Installationer, Stomutformning och produktion, 
Kostnader, Erfarenheter från byggherrar och förvaltare samt referenser. I bilagor gavs mer 
information om studerade bostadsobjekt och lägenhetsskiljande bjälklag. 

I sammanfattningen konstaterade Eriksson att ljudisoleringen i flerbostadshus med trästomme 
var bättre än i den traditionella betongstommen i vissa avseenden och sämre i andra. 
Luftljudsisoleringen i lägenhetsskiljande väggar och bjälklag var normalt bra och inga klagomål 
på den hade framkommit under studien. Det som var svårast att lösa när man använde 
lättbyggnadsteknik var stegljudsisoleringen i de lägenhetsskiljande bjälklagen. Även om 
stegljudsisoleringen verkade vara tillfredsställande i de flesta av de studerade bostadsobjekten 
fanns det alltför många misslyckanden som fläckade byggteknikens rykte menade Eriksson. 
Han ansåg att detta utgjorde den överskuggande slutsatsen från studiens intervjuer med 
förvaltare av flerbostadshus med trästomme. 

I kapitlet om bjälklag fastslogs att det som främst skiljde de lätta bjälklagen från ett 
betongbjälklag var att den låga vikten försämrade ljudisoleringen vid lägre frekvenser. 
Samtidigt gällde att ”lasten” av fotsteg dominerades av komponenter med låg frekvens.  

Sannolikt var ljudisoleringen mellan lägenheter genom de lägenhetsskiljande bjälklagen det 
delproblem som var svårast att lösa när det gällde flerbostadshus med lätt trästomme. Främst 
gällde det stegljudsisoleringen. Tyvärr, konstaterade Eriksson, fanns det en hel del exempel på 
tvåvånings flerbostadshus med lätta eller ”halvtunga” lägenhetsskiljande bjälklag där 
stegljudsisoleringen inte ansågs fullgod. 

De normkrav med tillhörande utvärderingssätt som gällde för stegsljudsisolering var delvis 
irrelevanta menade Eriksson. Det visade sig i studien. Det var till och med så att den 
konstruktion som hade bäst stegljudsindex (mått på stegljudsisoleringen) av de studerade 
bjälklagstyperna var den som orsakade flest klagomål.  
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Eriksson skrev (s. 26): ”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 
betongbjälklaget, främst genom sin tyngd, utan speciella åtgärder ändå har en relativt god 
ljudisolering vid låga frekvenser.” 

I rapporten redovisade Eriksson därför alternativa sätt att beräkna stegljudsisoleringen som tog 
hänsyn till låga frekvenser (under 100 Hz) och lade en större relativ vikt vid låga frekvenser än 
rådande norm och standard. Eriksson föreslog att denna alternativa metod skulle användas av 
byggherrar för att garantera en god boendekomfort. 

Det fanns ett utvecklingsbehov när det gällde bjälklag för kräsna kundgrupper. Utmaningar 
identifierades också som var kopplade till montaget av bjälklagen på byggarbetsplatsen. Det 
fanns för studiens samtliga sex bjälklagstyper exempel på hus där de fungerade dåligt.  Det 
vanligaste misstag som skedde var att det fjädrande skiktet på ett bjälklags undersida eller 
översida hade råkat ”kortslutas”. Det kunde ske exempelvis om innertaksskivorna oavsiktligt 
pressades upp mot bjälkarna vid montage, om för långa skruvar användes eller om plaströr för 
elinstallationer förstörde fjäderverkan på grund av felmontering. Risken för ett sådant fenomen 
var mindre om innertaket hängdes i så kallade ljudbyglar. Då ökade dock konstruktionshöjden.  
För betong-hybriderna fanns risk för kortslutning om för lång spik eller skruv används för det 
flytande övergolvet.  Det kunde också hända att mellanväggar kom att klämma bjälklag. 
Slutligen fanns även mer svårförklarliga misslyckanden. 

Utvecklingsmöjligheter som lyftes var att utveckla bjälklag med plåt istället för spånskiva, 
alternativt att göra pågjutning med gipsbetong eller lättbetong på liknande sätt som i USA. Då 
skulle risken för felmontering bli mindre samtidigt som man tätade mot ljudläckor. 

I kapitlet om ”Stomutformning och produktion” tog Eriksson upp ytterligare några saker som 
var viktiga att tänka på när det gällde ljudkomfort.  

Man skulle beakta dels risken för ljudöverföring genom otätheter mellan konstruktionsdelar, 
dels risken för att stegljud överförs från ett bjälklag till närliggande lägenheter genom 
väggkonstruktioner, så kallad flanktransmission.  

Läckage genom otätheter undveks främst genom tätning i vägghörn och mellan väggskivor och 
innertaksskivor.  

Flanktransmission var den främsta förklaringen till att man konsekvent registrerade 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 dem som möjligt kunde flanktransmissionen 
kontrolleras.  

Ett sätt att minska risken för ”kortslutning” av bjälklagens över- eller undersidor var att montera 
det flytande golvet respektive det fjädrande innertaket efter det att samtliga mellanväggar hade 
monterats. Man skulle alltså bryta golvskivan respektive innertaksskivan även vid icke bärande 
väggar. Det medförde dock mer skivkapning och passning. 
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1997 

Nordic Wood (projekt) TräinformationNordic Timber Council (1997). Flervånings trähus. 
Stockholm: Nordic Timber Council. 

I ett kapitel om ljud konstaterades att det vid denna tidpunkt fanns kunskap tillgänglig om såväl 
ljudkällor, ljudkrav som konstruktioner som möjliggjorde byggandet av flervåningshus i trä med 
god ljudstandard. Vad gällde ljudkällor hade utvecklingen inom elektronikområdet de 
föregående decennierna lett till ökat lågfrekvent buller inomhus. Stereo- och TV-anläggningar 
kunde ge hög ljudstyrka, disk- och tvättmaskiner var vanliga i bostadslägenheter och mekanisk 
ventilation var vanligare. Svårast att reducera var dock stegljud. Stegljud gav hög belastning vid 
låga frekvenser och att reducera stegljud var en utmaning för träbyggandet. Man kunde med 
relativt enkla lösningar erhålla gott omdöme för alla ljudkällor utom för stegljud. 

I ett avsnitt om ljudkrav tog fastslogs att för att formulera ljudkrav krävdes omfattande 
intervjuer med boende. En bedömning av ljudisoleringen påverkades förmodligen också av 
annat än akustiska egenskaper. Erfarenheter av tidigare boende och bostadskostnad i förhållande 
till disponibel inkomst var sådana faktorer. 

De utvärderingsmetoder enligt europeisk ljudstandard som till stor del användes för att bedöma 
ljudisoleringen i flerbostadshus fungerade bara tillfredsställande om husen var byggda av tunga 
material. Det gällde särskilt ljud orsakade av fotsteg. Den europeiska standarden tog endast 
hänsyn till ljud mellan frekvenserna 100–3150 Hz. I Norden skulle troligen en alternativ 
standard komma att införas som skulle bygga på en skala av ljudisoleringsklasser. För de högsta 
klasserna skulle där tas hänsyn till frekvensområdet 50 – 5000 Hz. De klasserna skulle innebära 
en kraftig skärpning av ljudkraven jämfört med den rådande europeiska standarden. Vid 
projekteringen och utvärderingen av de trähus som uppfördes inom projektet Nordic Wood var 
inte klassningssystemet färdigt utan andra bedömningsgrunder hade använts. Den metod som 
rekommenderades var baserad på Bodlund K, Alternative reference curves for evaluation of the 
impact sound insulation between dwellings, JSV 1985, 102 (3). Skillnaden mellan den 
rekommenderade metoden och den gällande europeiska metoden var sättet att väga samman 
uppmätt ljudnivå i angränsande lägenheter. 

Vad gällde konstruktionslösningar hade byggnadsmaterialen stor betydelse för resultatet. Nya 
material hade givit förbättrad ljudisolering i träkonstruktioner, som exempelvis porös isolering 
istället för som tidigare sågspån och bruksrester och undertak som förankrades fjädrande istället 
för att spikas. Men lösningarna var inte färdigutvecklade. De behövde i många avseenden 
undersökas och förbättras. 

När det gällde väggar konstaterades att för lägenhetsskiljande väggar var dubbelväggar 
nödvändiga för att få en god ljudmiljö.  

När det gällde bjälklag visades flera olika lösningar som sades klara ljudkraven och ha relativt 
god stegljudsisolering vid låga frekvenser. I samtliga hade undertaket monterats på fjädrande 
skenor. Studier hade visat att både steg- och luftljudsisoleringen kunde ökas med mer än 5 dB 
om hela bjälklagstjockleken fylldes med isolering, jämfört med delvis fyllda bjälklag. 

En specifik utmaning som togs upp var motsättningen mellan krav på stabilisering och krav på 
ljudisolering. Det var normalt fördelaktigt att låta bjälklagsskivorna vara kontinuerliga i hela 
husets längd eftersom horisontella laster då kunde fördelas till alla bärande väggskivor. Kraven 
på ljudisolering medförde dock att i lägenhetsgränser användes dubbla väggar och i dessa var 
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det nödvändigt att minimera flanktransmissionen, vilket teoretiskt innebar att bjälklagsskivan 
inte skulle vara kontinuerlig över lägenhetsgränserna. Mätningar hade emellertid visat att 
flanktransmissionen var begränsad både för luftljud och stegljud om man använde flytande 
golvkonstruktioner. Flytande golv dämpade troligen så mycket att flanktransmissionen genom 
en kontinuerlig golvskiva var utan större praktisk betydelse menade man.  

I kapitlet Genomförda projekt redovisades två svenska byggprojekt: Orgelbänken och 
Wälludden.  

Exemplet Orgelbänken Linköping, 4 våningar, byggt 1995–1996 

I lägenhetsskiljande väggar valdes två separerade stommar för att uppnå acceptabel 
luftljudsisolering enligt normen. Mellanbjälklag testades i laboratorium för att säkerställa goda 
ljudegenskaper. Normens krav var inte dimensionerande eftersom de inte tog hänsyn till 
frekvenser under 100 Hz.  

Flanktransmission beaktades med hjälp av flytande golv ovan på OSB-skiva i mellanbjälklag. 
Det krävdes eftersom OSB-skivan var genomgående förbi de lägenhetsskiljande 
väggarna.Flanktransmission i knutpunkterna studerades och knutpunkterna utformades så att 
erforderlig dämpning erhölls 

Exemplet Wälludden Växjö, 4 och 5 våningar, byggt 1995–1996 

För lätta bjälklag skulle man separera över- och undersida från det primära bärvärket, 
exempelvis med nedpendlat undertak och flytande övergolv. Det var nödvändigt att isolera 
mellan bjälkarna. För Wälludden hade man fyllt hela utrymmet med isolering, annars var det 
vanligt att fylla det till hälften. Man hade också bytt den traditionella golvspånskivan mot en 
tunn TRP-plåt. De här konstruktionsförändringarna var viktiga förklaringar till att man lyckades 
förbättra stegljudsegenskaperna vid frekvenser under 100 Hz. Bjälklaget hade också nedpendlat 
undertak och dess massa hade ökats med hjälp av gipsskivor på ovansidan och i undertak. 
Lägenhetsskiljande väggar var utformade som dubbla regelkonstruktioner med luftspalt 
emellan.  

Ljudmätningar gjordes efter uppförandet och en intervjuundersökning gjordes med de inflyttade 
hyresgästerna. Betygsskalan var 1–7 där 3,5 var tillfredsställande, 1 helt otillfredsställande och 
7 helt tillfredsställande. Medelbetyg blev 4 för stegljud/fotsteg/slag; 6,3 för 
luftljudsisolering/tv/stereo/telefon/etc, 6,4 för hissljud och 5,6 för ljud från trapphus. Det 
allmänna omdömet om ljudisoleringen då alla typer sammanvägdes var: 77 % tyckte att den var 
bra eller mycket bra, 14 % tyckte att den var neutral, 9 % tyckte att den var dålig eller mycket 
dålig. Av hyresgästerna hade 43 % tidigare bott i betonghus av 78 % av dem tyckte att 
Wälludden var bättre eller mycket bättre med avseende på ljudisolering, 11 % att den var lika 
bra och 11 % att den var sämre eller mycket sämre. 

2004 
Larsson, T., Brorsson, M., Ellervik, A., & Nygren, T. (2004). Industrialiserat byggande: en 
granskning av några olika metoder. Örebro universitet. 
Rapporten syftade bland annat till att ge en bild av för- och nackdelarna med prefab-bygge och 
jämföra det med platsbygge från programskedet till början av förvaltningsskedet. Synpunkter, 
idéer och fakta kring volymbyggteknik och jämförelse med platsbyggteknik sammanställdes. 
Förvaltarna ansåg att det stora problemet med trästomme var stomljuden, så det gällde att 
minimera dem. 
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2005 

Sardén, Y. (2005). Complexity and learning in timber frame housing: the case of a solid wood 
pilot project (Doctoral dissertation, Luleå tekniska universitet). 
Sardéns doktorsavhandling från 2005 var en fallstudie av ett pilotprojekt (Inre hamnen i 
Sundsvall) inom flervånings träbyggande med massivträstomme. Syftet var att ”…beskriva och 
analysera husbyggnadsprocessen när nya material och aktörer introduceras, samt att finna 
metoder för att hantera komplexitet och osäkerhet i framtida projekt där trä används som 
stommaterial i höga hus”. 

En slutsats var att brist på gemensam kunskap om den då nya tekniken och de nya aktörerna gav 
en osäkerhet och en känsla av att trä var ett komplext material. Sardén menade att osäkerheten 
borde minska med nya metoder för projektstyrning som lean construction och genom att 
aktörerna byggde upp nära relationer till varandra.  

I ett avsnitt om akustik konstaterade Sardén att förutom att akustik alltid var en viktig fråga vid 
träbyggande till följd av den låga densiteten hos materialet så var dessutom kraven på akustisk 
prestanda hos det studerade pilotprojektet högre än för ett genomsnittligt byggprojekt. 
Byggherren Mitthem hade, för att attrahera kunder, ställt högre krav än byggreglerna krävde.  

Den uppställda kravnivån nåddes i de flesta delar av byggnaden och överskreds också i vissa. 
Under projekteringen förutsåg akustikkonsulten vissa problemområden som sedan bekräftades:  

• Vibrationer i bjälklagen. 
• Vertikala små hål i bjälklagen för olika installationer - som inte skulle bli problem om 

de utfördes noggrant. 
• Felaktiga sammanfogningar som skulle kunna försämra resultaten med 10 dB. 
• Informationsöverföring om hur akustisk kortslutning skulle undvikas i knutpunkter. 

Installationer var ett problem i den meningen att de påverkade detaljutformningen av bjälklag 
och väggar. Installationsschakt utformades för att undvika akustikproblem.  

Leverantören Martinsons Trä hade varit tydliga med att det inte fanns några standardlösningar 
utan att detta var ett utvecklingsprojekt och att alla var tvungna att delta i att finna lösningar. 
Några speciallösningar som behövde utvecklas var: 

• Ventilationen måste bäras av taket och avlopps- och vattenledningar måste bäras av 
bjälklaget för att separera lägenheterna akustiskt.  

• Vertikala värmeledningar krävde väl utförda tätningar, ju färre hål desto bättre. 
• Ljudreducerande fönster skulle installeras på markplan i byggnaderna och i alla fönster 

som vette mot gatan. 
• Fläktarna skulle gå kontinuerligt och med frekvenser över de kritiska. 
• Hisschaktet måste separeras från stommen. Det löstes med en stålram som separerades 

från massivträstommen. 
 

2007 

Jarnerö, K. (2007). Ljudisolering i trähus: översättning av finsk handbok. (SP Rapport). 

Handboken var en översättning av en finsk handbok, med vissa kompletteringar vad gällde 
exempelvis svenska regelverk. Syftet enligt förordet till den svenska utgåvan var att: ” … ge en 
bakgrund till byggnadsakustiken i trähus med råd och anvisningar om vad man måste tänka på 



63 

© RISE Research Institutes of Sweden 

vid projektering och produktion samt exempel på detaljlösningar som i praktiken visat sig 
fungera bra”.  

Handboken innehöll sjutton kapitel och fyra bilagor. Det första kapitlet, Allmänt, tog upp ljud, 
ljudmiljön i bostäder, begrepp som ljudnivå och ljudisolering med mera. Det slogs fast att ljud 
är svängningar i ett elastiskt medium (gas, vätska eller material i fast form). Luft som sprids 
genom luften kallas luftljud och vi uppfattar det med hörseln, medan ljud som sprids genom en 
byggnadsstomme kallas stomljud och kan om det är starkt uppfattas som vibrationer. Luftljud 
kan alstra stomljud och stomljud kan alstra luftljud.  

Kapitel två, Säkerställande av ljudisoleringen i hus med trästomme, tog upp skillnader mellan 
betongkonstruktioner och skiktade skivkonstruktioner. En del av dem sammanfattas i tabell 1, 
från Ljudisolering i trähus s. 15. Man konstaterade att träets låga tyngd innebar att det i 
praktiken var omöjligt att uppfylla ljudisoleringskraven endast med hjälp av konstruktionens 
massa. Det man gjorde var att använda dubbla konstruktioner med skivmaterial och sådana 
konstruktioner skiljde sig mycket från typiska betongkonstruktioner. Vissa skillnader innebar 
ljudmässiga fördelar, som att konstruktioner av skivmaterial hade en låg ljudstrålningsfaktor så 
att slag mot en väggkonstruktion oftast inte transporterades längre bort än till angränsande 
lägenhet. Flanktransmissionens inverkan kunde också minska. Det förklarades av att 
knutpunkterna i typiska träkonstruktioner skiljde sig ur byggnadsakustisk synpunkt från styva 
kopplingar i betongkonstruktioner. Knutpunkter i träkonstruktioner gjordes med mekaniska 
fästdon som av naturen var elastiska och de flesta anslutningar hade en skarv som naturligt bröt 
konstruktionens kontinuitet. Vibrationer överfördes inte lika lätt genom elastiska icke 
kontinuerliga konstruktionsdelar som genom styva, icke elastiska konstruktionsdelar. 

Tabell 1  Byggnadsakustiska skillnader mellan tunga stommar (betongkonstruktioner) och 
skiktade skivkonstruktioner. Ur (Jarnerö 2007) s. 15. 

Tung stomme Lätt skivregelstomme 

Byggnadsakustiskt styv konstruktion Byggnadsakustiskt elastisk konstruktion 

Ljudisoleringsförmågan grundar sig på massa 
Ljudisoleringsförmågan grundar sig på massa-
fjäderförhållandet 

Hög strålningsfaktor strålar ljud effektivt Låg strålningsfaktor strålar ljud begränsat 

Styva knutpunkter/kopplingar Elastiska knutpunkter/kopplingar 

Koincidens normalt inte något problem Koincidens måste beaktas vid projektering 

God ljudisoleringsförmåga vid låga frekvenser Sämre ljudisoleringsförmåga vid låga frekvenser 

God ljudisoleringsförmåga vid höga frekvenser Mycket god ljudisoleringsförmåga vid höga frekvenser 

Golvmaterial har stor betydelse för 
stegljudsisoleringen vid höga frekvenser 

Naturligt god stegljudsisoleringen vid höga frekvenser 

  

 

Utmaningar för hus med trästomme var att isolera för stegljud vars frekvensområde låg i 
intervallet 25 Hz – 200 Hz. För lätta bjälklag måste dessa ljud beaktas enligt handboken, annars 
fanns stor risk för att ljuden hördes i lägenheten nedanför som störande stegljud. 
Ljudisoleringen i lägenhetsskiljande bjälklag kunde förbättras genom att öka massan hos tak – 
och golvskivor eller genom att öka avståndet mellan tak- och golvskivor. 

Ljudmiljön i ett bostadshus med trästomme var annorlunda än ljudmiljön i bostadshus av 
betong. Samtidigt som de lågfrekventa ljuden (under 100 Hz) kunde uppfattas som kraftigare så 
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kunde de högfrekventa ljuden effektivt isoleras bort i trähus. Man menade att ljudmiljön totalt 
sett blev mer tillfredsställande i trähus eftersom den största andelen ljud i bostadshus var 
högfrekventa. En enkätundersökning i Finland visade på nöjda brukare.  Specifikt för Sverige 
gällde dock att den relativt klena isoleringen vid låga frekvenser hade varit ett stort problem - 
problemen med stegljud hade här inte kompenserats av den bättre isoleringen vid högre 
frekvenser.  

Det tredje kapitlet tog upp dåvarande krav på ljudisolering i bostäder i Sverige och det fjärde 
behandlade centrala begrepp och definitioner i byggnadsakustiken, som masslagen, resonans 
och koincidens. Det femte och sjätte kapitlet tog upp det ljudtekniska verkningssättet för 
dubbelväggar respektive dubbla mellanbjälklag och det sjunde kapitlet behandlade sand som 
stegljudsisolering i bjälklag. De följande kapitlen tog bland annat upp fenomenet 
flanktransmission, installationer, akustik i trapphus, ljudisolering för klimatskalet och 
lägenhetsskiljande konstruktioner. 

Konstruktionstekniska lösningar för dubbla träbjälklag visades i kapitel sex. De verksamma 
massorna var undertakskonstruktionen samt skivkonstruktionen ovanpå de bärande balkarna. 
För att ett träbjälklag skulle kunna uppfylla ljudisoleringskraven i bostäder skulle undertaket 
hängas upp med akustikprofiler och övergolvet utföras som ett flytande övergolv på en 
stegljudsisolering eller med ett massivt övergolv med ett tillräckligt fjädrande ytskikt. 
Förbättringen av ljudisoleringen för ett dubbelt bjälklag av ett undertak upphängt i 
akustikprofiler kunde uppgå till nära 10 dB vid 100 Hz, jämfört med ett bjälklag utan 
akustikprofiler.  

Det flytande övergolvet kunde utföras med skivmaterial eller en pågjutning av betong. 
Betongalternativet var det som rekommenderades. Den ökade massan förbättrade 
ljudisoleringen för låga frekvenser. Projektering och utförande av övergolv skulle göras 
noggrant för största möjliga nytta. Mellan golvskiva och det övergolv som skulle beträdas skulle 
ett vibrationsisolerande material placeras, till exempel mineralull.  

Höjden hos utrymmet inuti bjälklaget skulle vara minst 200 millimeter för att 
ljudisoleringskraven för lägenhetsskiljande bjälklag skulle kunna uppfyllas. En ökning av 
höjden från 200 millimeter till 450 millimeter förbättrade stegljudsisoleringen med 2–3 dB. 
Spalten skulle fyllas med ett ljudabsorberande material för att minska inverkan av stående vågor 
som kunde uppkomma och minska ljudisoleringsförmågan. Minst omkring 100 millimeter av ett 
tjockt ljudabsorberande material hade praktiskt visat sig minska stående vågor i tillräcklig 
omfattning. Utrymmet kunde också fyllas helt med det ljudabsorberande materialet. 

Golvbeläggningen hade betydelse på stegljudsisoleringen. Dock skulle man se upp med tal för 
förbättring av stegljudsisoleringen som kunde hittas i litteratur; de hade tagits fram för 
betongbjälklag. Vidare gällde att för att uppnå bästa ljudisoleringsförmåga i bjälklag skulle den 
lägsta egenfrekvensen i bjälklaget vara så låg som möjligt.  

Risken för ett fenomen kallat koincidens skulle beaktas. För att minska inverkan koincidens 
skulle man till undertaket använda tunna skivor som inte limmades till varandra. 

Ljudisoleringen för lätta bjälklag kunde förbättras med torkad sand under skivorna i övergolvet. 
Den förbättrade stegljudsisoleringen berodde på sandens massa och stora inre friktion. 
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2008 

Östman, B. (Red.). (2008). Acoustics in wooden buildings. State of the art 2008. (SP Rapport 
2008:16) 

Rapporten utgjorde en kunskapsöversikt inom akustik för träbyggnader och innehöll en 
litteraturstudie, analys och identifiering av industrins behov för att kunna producera 
träbyggnader med god ljudmässig komfort samt forskningsbehov för att nå det målet. 

Inledningsvis menade man att mycket kunskaper behövde utvecklas innan trähus kunde anses 
ha förutsägbara egenskaper och innan trä därmed blev ett lika naturligt material som andra för 
höga byggnader. Man menade att industrin förknippade trähusbyggande med risk eftersom de 
akustiska egenskaperna varierade stort. Mer kunskaper behövdes för att minska risken.  

Här lyfts några av de utmaningar som pekades ut för flervånings trähusbyggande.  

Stegljud 

För bjälklagskonstruktioner var stegljud från gående personer det vanligaste 
ljudisoleringsproblemet. Fotsteg skiljde sig från andra typer av buller genom att det kunde 
upplevas som mycket störande även vid låga frekvenser. De metoder som användes för att 
utvärdera bjälklag med avseende på stegljud kunde ge missvisande resultat för träbjälklag. Det 
hade hänt att boende klagade på för hög stegljudsnivå trots att mätningar hade visat att 
bjälklagen uppfyllde både byggreglernas krav och kraven för de högsta ljudklasserna A eller B i 
klassningsstandarden. (Ett svenskt ljudklassningssystem användes för att ställa krav på bostäder 
och lokaler. Klasserna A, B, C och D användes vi denna tid, där konstruktioner i klass A 
uppfyllde de högsta kraven och klass C skulle motsvara miniminikraven vid nybyggnation. Min 
anmärkning.) 

En anledning till att det fortfarande förekom klagomål på stegljudsisoleringen menade man var 
att man vid utvärdering av stegljud genom mätning fortfarande inte tog tillräcklig hänsyn till de 
störande lägre frekvenserna. Det vore önskvärt att mäta ännu lägre frekvensband. Detta lät sig 
dock inte göras utan att införa nya problem. Vid mätningar under 50 Hz var det mycket svårt att 
uppnå goda mätresultat. Dessutom var den standardiserade stegljudsmaskin man använde vid 
utvärderingar av konstruktioner inte optimal. Maskinen exciterade dåligt de få egenfrekvenser 
som troligen dominerade ljudöverföringen i låga frekvensband. 

Flanktransmission 

Ett av huvudproblemen för lättviktskonstruktioner allmänt var flanktransmission (en 
sammanfattande benämning på bidraget från alla andra transmissionsvägar än den direkta). Ett 
exempel var när vibrationer från ett golv spreds till de bärande väggarna och orsakade 
ljudutstrålning från väggarna. En sådan ljudutstrålning från väggarna kunde mycket väl bli 
större än ljudutstrålningen genom själva bjälklaget. Flanktransmission utgjorde speciellt ett 
viktigt praktiskt problem för platsbyggda lättviktskonstruktioner. Det var nödvändigt menade 
man att lösa dessa problem för att kunna hantera stegljudsisoleringen. 

Installationer 

Ljud från installationer dominerades ofta av lågfrekventa ljud och krävde extra uppmärksamhet 
för träkonstruktioner.  Installationer kunde lättare orsaka vibrationer i träbjälklag än i 
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betongbjälklag. Testmetoder behövde utvecklas. För att undvika låg akustisk kvalitet var det 
viktigt att bestämma den lägsta egenfrekvensen för konstruktionen.  

Teori 

Det fanns ett behov av att utveckla teorier och beräkningsmetoder för att kunna förutsäga 
akustiska egenskaper med beräkningar. Det var vanligt att bygga och studera fysiska testhus, 
men det var en kostsam metod och dessutom var de uppmätta resultaten inte säkert användbara 
för en lätt avvikande konstruktion. 

Det förekom att man fann stora variationer i uppmätta ljudnivåer för konstruktioner som var 
nominellt identiska och orsakerna till detta var inte helt kända. Det generella problemet med stor 
variation i akustiska egenskaper för trähus behövde undersökas liksom den stora effekten av 
små konstruktionsändringar.   

Ljudisolering vid låga frekvenser behövde studeras djupare med avseende på flera aspekter. En 
av dem var isolering mot ljud av gående personer och lekande barn. En annan aspekt var 
möjligheten förutsäga flanktransmission vid låga frekvenser. Starka indikationer fanns på att 
dåvarande metoder för utvärdering av konstruktioner underskattade inverkan av lågfrekvent ljud 
avsevärt och man menade att det fanns ett stort behov av forskning för att öka kunskapen inom 
området och att förbättra utvärderingsmetoderna. 

Vidare menade rapporten att fanns ett behov av att utveckla elastiska mellanlägg som kunde 
användas för flervåningshus uppförda med volymelement. 

Stehn, L., Rask, L. O., Nygren, I., & Östman, B. (2008). Byggandet av flervåningshus i trä: 
Erfarenheter efter tre års observation av träbyggandets utveckling. (Teknisk rapport / Luleå 
tekniska universitet). 

Rapportens syfte var att sammanfatta och analysera kunskaper som hade byggts upp i Nationella 
träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram mellan 2006 och 2008. Kunskaper och resultat 
vävdes också in från andra forskningsprogram som var avsedda att stötta träbyggandet och som 
utfördes parallellt med Nationella träbyggnadsstrategin. Utöver inledning, referenslista och 
bilagor innehöll rapporten ett kapitel om byggteknik och utveckling inom träbyggandet, ett 
kapitel med beskrivningar av femton träbyggprojekt, ett kapitel med definitioner och 
beskrivningar och industriellt träbyggande och ett sammanfattande kapitel med insikter och 
slutsatser från studerade byggprojekt. 

När det gällde teknikutvecklingen konstaterades att det fanns tre typer av träbyggnadssystem 
(pelar-balk system, skivsystem av massivträ samt regelsystem) som kunde kombineras i tre 
olika byggmetoder (platsbygge, prefabricerade ytelement och prefabricerade volymer). 

För träbyggprojekten hade man studerat planering, projektering och upphandling, 
byggnadsutformning, lösningar för brand, akustik och stabilisering. Man hade också undersökt 
detaljer för konstruktionselement (väggar och bjälklag) och erfarenheter från montage och 
logistik och förslag på förbättringsåtgärder. 

I beskrivningen av kvarteret Limnologen i Växjö konstaterades att akustik i större byggnader 
med träbjälklag var ett område där problem kunde uppstå. Exempelvis fanns risk för 
flanktransmission vid anslutningar bjälklag/vägg. Beställaren hade från tidigare projekt 
erfarenhet av problem med stegljud (och obehaglig svikt) och ställde här högre krav än normen 
krävde för att få nöjda brukare. Beställarens ljudkrav var minst ljudklass B (normen föreskrev 
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minst C). Lägenheter med fler än två rum och kök skulle ha tyst föräldrasovrum och badrum 
ljudisolerades från resten av lägenheten. Leverantören Martinsons erfarenhet från ett tidigare 
projekt (Inre Hamnen i Sundsvall) var att vald konstruktion klarade gränsvärden för luftljud och 
stegljud med marginal. Lösningar för att förhindra flanktransmission omfattade bland annat att 
mellanväggar bröts vid varje våning och man lät isolerskikten fortsätta upp till massivträskivan. 
Inte heller bjälklagen var genomgående. En polyuretanlist användes på upplaget mellan 
bjälklagselementet och underliggande väggelement för att minska flanktransmission. Skruvar 
som fäste bjälklagselement vid väggskiva i underliggande lägenhet isolerades med bricka och 
hylsa av polyerutan. Gängstängers skarvar lades i brytningen/glipan mellan bjälklag. 

För kvarteret Hyttkammaren i Falun redogjordes för utvecklandet av bjälklag för projektet. 
Ursprungligen hade man tänkt bygga bjälklag med 60 millimeter nätarmerad betong i 
bjälklagets övre del för att få ett tyngre bjälklag med plats för ingjuten golvvärme. Under 
betongen skulle sedan ligga tätskikt, ljudisolering, KLH-skiva (korslimmad träskiva från 
leverantören, österrikiska KLH), ljudprofil, isolering och takgips. Total tjocklek var tänkt att 
uppgå till 320 mm. Det visade sig dock att bjälklaget inte klarade ljudkravet och man sökte en 
annan lösning.  

KLH stod för projektering och montage av stomme och ville säkerställa att den teoretiskt 
beräknade stommen klarade ljudkraven även praktiskt. För uppförande i Österrike hade KLH ett 
stort antal typgodkända bjälklagslösningar men här gällde andra ljudkrav. Företaget tog initiativ 
till att testa och utveckla en bjälklagskonstruktion. De byggde och testade ett 40 m2 stort 
bjälklag i laboratorium för att möta de svenska ljudkraven. Det största problemet fanns i det 
lägre frekvensomfånget mellan 50 och 100 Hz. KLH testade sig fram med flera 
bjälklagslösningar. Inte förrän bjälklaget var 500 millimeter tjockt uppnådde man kraven både 
teoretiskt och praktiskt. Genomförandet med betydligt tjockare bjälklag fungerade tack vare att 
detaljplanen angav ett tillåtet antal våningar (istället för höjder). 

För projektet Älvsbacka strand i Skellefteå angavs att man klarade ljudklass C. Vissa 
anslutningar klarade B och A. Ljudkravet mellan lägenheter klarades genom att man använde 
dubbla väggar med luftspalt och isolering emellan. Direktljud genom golv och tak förhindrades 
också av luftspalt och isolering. För stomljud användes en särskild lösning patenterad av 
Martinsons. Man skiljde på upplagsytor för bjälklag och undertak. Bjälklaget lades upp på 
väggar på en ljuddämpande gummilist medan undertaket hängdes in på den yttersta lamellen i 
väggen. På så vis fanns ingen kontakt mellan dessa byggdelar och ljudöverföringen blev 
minimal. Överföring av installationsljud mellan lägenheterna undveks genom att låta 
avloppsröret löpa i ett ljudisolerat schakt. 

I en uppföljning av tolv objekt (varav sju var nybyggda flervåningshus för bostäder och övriga 
var om- eller påbyggnader, konsertlokal och kontor) hade byggherrarna tillfrågats om de 
upplevde problem med att möta funktionskraven i projekteringsfasen. För de sju nybyggda 
bostadsprojekten uppgav: 

• Tre objekt: inga problem hade upplevts med att uppfylla funktionskraven (Styrmannen 
och Kretsloppshuset, båda i Umeå). 

• Ett objekt (kvarteren Vallhunden och Bäverungen i Stockholm): det var inte svårt att 
uppfylla funktionskraven (men det ansågs kritiskt för träbyggande att skydda från 
nederbörd vid montering).  

• Ett objekt (kvarteret Dobben i Haparanda): inga generella problem, men man hade ställt 
högre krav än vad som krävdes för stegljud från korridor. Att funktionskraven inte hade 
varit svåra att uppfylla var en följd av att man samarbetade med en aktör med ett 
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utvecklat system och lång erfarenhet av industriellt träbyggande, som kunde visa 
beprövade tekniska lösningar som uppfyllde kraven. Ett funktionskrav som byggherren 
dock ställde högre krav på var stegljudsisolering i korridorsbjälklag, på vilket man ville 
lägga klinker. Lösningen blev ett extra lager golvgipsskiva på bjälklagets ovansida. 

• För tre objekt hade ljud krävt större uppmärksamhet alternativt utveckling av lösningar. 
Det gällde Sandholmen i Rydebäck som var platsbyggt, Ekdalen i Hagsätra som var 
byggt med volymelement och kvarteret Inköpschefen i Vällingby som var byggt med 
volymelement.  

• För Sandholmen menade byggherren att ljud- och fuktfrågor krävde större 
uppmärksamhet för trähus. När det gällde ljudfrågor valde man att ligga på säkra sidan. 
Lägenhetsskiljande väggar som också var stabiliserande försågs med tre lager skivor på 
vardera sidor vilket gav extra god ljudisolering.  

• För kvarteret Ekdalen ansåg beställaren inte att det var svårt att uppfylla 
funktionskraven för brand, ljud eller fukt när man byggde i trä, men menade att 
ljudfrågor krävde viss uppmärksamhet. Det finns en oro för att det var en annan typ av 
ljud i ett trähus jämfört med hus byggda av betong vilket kunde upplevas som störande. 
Även om trästomme inte ledde till högre ljudnivåer menade man att ljudet kunde 
uppfattas som annorlunda och alltså störande och det var man vaksam på. Man kände 
förtroende för sin totalentreprenör (Moelven Byggmodul AB) som har lång erfarenhet 
av att bygga med trä och med volymelement och därmed hade beprövade lösningar för 
att uppfylla funktionskraven på flerbostadshus.  

• För Inköpschefen uppgav beställaren att de funktionskrav som varit mest aktuella var 
ljudfrågorna, främst stegljud mellan lägenheter. För det här projektet hade man tagit 
fram lösningar för förbättrad stegljudsisolering i bjälklagen.  

I det sammanfattande kapitlet angavs i en lista över problem och förbättringsmöjligheter för 
flervånings trähusbyggande att ”Ljudisolering vid låga frekvenser (20 – 200 Hz) behöver 
förbättras.” I sammanfattningen konstaterades att det behövdes fokus på ljudfrågor i 
träbyggnadsprojekten för att man skulle klara ljudklass B. 

Rosenkilde, A., Axelson, M., & Jarnerö, K. (2008). Flervåningshus med trästomme–Uppföljning 
av Kv Limnologen och Kv Rya, Rydebäck. (SP Rapport). 

Rapporten innehåller resultaten av ett projekt där författarna observerade, utvärderade och 
stöttade två större byggprojekt där bostadshus uppfördes med trästomme. Det ena projektet var 
kvarteret Limnologen i Växjö och det andra var kvarteret Rya i Rydebäck. Här refereras 
akustikaspekter för de två objekten. 

För Limnologen i Växjö var akustikkraven viktiga redan i planeringsskedet. För att projektet 
skulle vara intressant för beställaren Midroc måste minst ljudklass B uppfyllas för bjälklag och 
väggar mellan lägenheter. Det var högre krav än vad byggreglerna ställde (kravet där var minst 
ljudklass C). Ett sovrum inom lägenheten skulle dessutom utföras som ett tyst rum med förhöjt 
ljudisoleringskrav mot övriga rum i lägenheten.  

Innerdörrar till de tysta sovrummen var ljudklassade och badrummen isolerades från resten av 
lägenheten. Flanktransmissionen minskades med hjälp av elastiska lister mellan 
bjälklagselement och väggar. Skruvar som fäste samman bjälklagselement och väggskivor 
isolerades från direktkontakt med bjälklaget med bricka och hylsa av elastiskt material.  

Under byggskedet utfördes mätningar av ljudisoleringen mellanlägenheterna av en konsult på 
uppdrag av beställaren. Resultaten visade att ljudklass B uppnåddes för luftljud mellan 
lägenheter i samma plan. För luftljud och stegljud mellan lägenheter på olika plan uppfylldes 
kraven med mindre marginal än förväntat. Troliga orsaker var dels att tätningar vid 
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rörgenomföringar inte hade varit färdiga vid mätningen, dels att dragstagen som stabiliserade 
byggnaderna kunde ha bidragit till att överföra ljud. Vid utformning av lösningen för 
stabilisering av byggnaderna mot vindlaster och snedställningskrafter hade man beaktat kraven 
på god ljudmiljö på flera sätt. Bland annat hade dragstagen monterats i överstora hålrum, men 
eventuellt kunde några av dem ha kommit att monteras lite excentriskt så att staget någonstans 
tryckt mot ett väggelement och bidragit till ljudöverföring. 

För kvarteret Rya i Rydebäck siktade man vid projekteringen av innerväggarna på ljudklass C 
för luftljud. För bjälklagen siktade man på ljudklass C för stegljud och ljudklass B för luftljud.  
Bjälklaget var uppbyggt med 300 mm höga Kertobalkar och 290 mm mineralull. Ovanpå låg 
golvspånskiva, porös board, golvgips och parkett. Undertaket av gipsskiva hängdes in i så 
kallade ljudreglar (fjädrande reglar) i tunnplåt. 

Efter inflyttning gjordes en enkätundersökning med de boende där 17 av 25 svarade. Den 
genomsnittliga boendetiden var 7,5 månader.  På frågan om man upplevde buller från 
ventilation och vitvaror svarade 3 personer ”ja, ofta”, 5 personer ”ja, ibland” och 9 personer 
”nej, aldrig”. Motsvarande siffror för en fråga om buller från andra lägenheter var 3 ”ja, ibland”, 
4 ”ja, ofta” och 10 ”nej, aldrig”. Kommentarer som angavs till svaren var exempelvis: 
”golvtramp hörs från våningen över”, ”stegljud från grannen ovanpå och från loftgångar samt 
trappor”, ”hissljud samt stängande dörrar”, ”smällande dörrar från våningen inunder”. På en 
fråga om störning av buller utifrån svarade ingen ”ja, ofta”, 9 ”ja, ibland” och 8 ”nej, aldrig”. 

Eftersom boende i en lägenhet påtalade att ljudmiljön inte var som förväntat genomfördes 
mätningar i den lägenheten samt i en lägenhet som inte var i bruk. Inför mätningarna gjordes 
intervjuer där det framkom att luftljudsisoleringen var tillfredsställande och att problemet gällde 
skrapljud, ljud från hastiga rörelser och hopp i lägenheten ovanför. Mätningarna inriktades på 
stegljudsisolering och gjordes enligt standard ISO 140–7. Bjälklagen mellan kök i den övre 
lägenheten och vardagsrum i lägenheten under höll ljudklass B enligt standarden SS 02 52 76. 
Stegljudsisoleringen uppmättes för bjälklagen till L´n,w + CI, 50–2500 = 49 dB och kravet för 
ljudklass B var L´n,w + CI, 50–2500 ≤ 52 dB. Bjälklag mellan sovrum höll klass C, L´n,w + CI, 50–2500 
blev där 56 dB (kravet för klass C var 58 dB). 

Författarna menade att enkätsvaren visade att de högfrekventa bullerstörningarna inte var ett 
problem men att de lågfrekventa ljuden var det. Man menade att sättet som dörrkarmar och 
trösklar fästs in i regelverk och effekten av tunga dörrblad och stängningsmekanismer borde 
studeras speciellt för trästommar. 

2009 

Serrano, E. (2009). Uppföljnings-och dokumentationsprojektet Limnologen: Översikt och 
delprojektrapporter i sammanfattning. Växjö: Institutionen för teknik och design. 

Rapporten sammanfattade forsknings- och utvecklingsaktiviteter vid kvarteret Limnologen i 
Växjö. Sammanfattningar av ett antal delprojektrapporter presenterades. Speciellt tre av dem tog 
upp ljudfrågor: ”Att planera och projektera för trä”, ”Mätning av vibrationsspridning” och 
”Mätningar av och akustik och vibrationer vid Limnologen”. 

I ”Att planera och projektera för trä” behandlade författarna byggherrens inställning till 
träbyggande. De menade att byggherren såg sig som nybörjare på att bygga högt i trä och hade 
bedömt att man måste hitta en leverantör av trästomme som hade byggt höga trähus förut. 
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Speciellt oroad var ledningen vad gällde ljud och brand. Byggherren åkte till Sundsvall och 
gjorde ljudtester i full skala, för att försäkra sig om att ljudproblematiken var löst. 

Delrapporten ”Mätning av vibrationsspridning” kommenterade fenomenet flanktransmission 
som uppgavs vara en källa till klagomål från hyresgäster i trähus. Inom ett doktorandprojekt 
som drevs på Växjö Universitet (Bolmsvik, 2008) hade en studie av vibrationsspridning utförts 
på Limnologen. Man hade studerat hur vibrationer spreds till vägg- och takytor i rummet 
nedanför. Vibrationer i ytorna registrerades och ljudtrycket i rummet mättes. En slutsats var att 
den använda mättekniken gav information om vilka ytor som bidrar till ljudtryck vid olika 
frekvenser och vid vilka frekvenser som stommen är mest känslig. Genom att kartlägga 
energifördelningen mellan de flankerande ytorna i rummet på grund av vibrationsspridning hade 
man upptäckt att taket i det undersökta rummet var den yta som överförde största delen av den 
pålagda energin. Om taket förbättrades skulle ljudmiljön förmodligen förbättras betydligt.  

Studien ”Mätningar av akustik och vibrationer vid Limnologen” redovisade mätningar av 
stegljudsnivå och reduktionstal genomförda i vertikalled mellan lägenheter. Studien gav 
kunskaper om ljudspridning genom det använda träbjälklaget (av KL-trä och limträbalkar) i 
jämförelse med traditionella träbjälklag. Bland annat avtog vibrationer i det träbjälklag som 
studerades långsammare än för traditionella träbjälklag men minskningen var ganska lika i båda 
huvudriktningarna. Författarna menade att det i huvudsak var den övre massivträskivan som 
inverkade på vibrationerna medan bjälkarna inte hade någon större inverkan. 

Man fann också att stegljudsisoleringen kunde skilja sig mycket beroende av om man bodde 
högt upp eller långt ner i huset. För att med hög säkerhet kunna fastställa att det förelåg en 
systematisk skillnad behövdes dock mer omfattande studier ansåg författarna. Även om det ur 
medelvärdessynpunkt kunde skilja mer än 10 dB hade mätningarna nämligen inte helt kunnat 
fastställa att det överhuvudtaget existerade någon skillnad. För trots att våningarna i princip var 
likadana (förutom de dämpande remsorna mellan dem, elastomererna) så var variationerna i 
konstruktion och mätprocedurer mycket stora.  

I studien undersöktes också vibrationsspridning genom en knutpunkt mellan vägg och bjälklag. 
Reduktion av vibrationerna över knutpunkten till samma bjälklag i nästa lägenhet var bara 3 dB 
(50% av inkommande vibrationsnivåer kunde uppmätas efter knuten). I andra mätningar av 
knutpunkter i lätta konstruktioner hade man sett värden över 25 dB. Författarna betonade dock 
att detta inte sade allt om den slutliga ljudisoleringen och att betydligt mindre vibrationer nådde 
väggarna i de anslutande rummen. 

2010 

Levander, E. (2010). Förvaltning av industriellt byggda flerbostadshus med trästomme: 
kartläggning av kostnader och erfarenheter. Luleå tekniska universitet. 

Rapporten utgjorde en delrapportering inom forskningsprojektet Livscykelekonomi för 
flerbostadshus i trä, med syfte att undersöka beställares eller förvaltares osäkerheter 
förknippade med industriellt byggda flerbostadshus i trä. Bakgrunden till projektet var att 
många beställare och fastighetsförvaltare upplevde industriellt byggda flerbostadshus med 
trästomme som ett osäkert val i fråga om ekonomi, tekniska lösningar och uppfyllande av 
funktionskrav. Rapporten innehöll kartläggningar av osäkerheter, förvaltningskostnader och 
förvaltningserfarenheter. Den byggde på 24 intervjuer hos olika fastighetsägare i Sverige, 
ekonomiska data på 20 fastigheter samt en enkätstudie. 
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Ett av resultaten var att de största osäkerheterna gällde förvaltningsekonomi, följt av tekniska 
lösningar och levnadsklimat (främst ljudisolering). Erfarenheterna vad gällde akustik skiftade 
hos de intervjuade företagen. De flesta upplevde inga skillnader mellan trähus och andra hus. Ett 
företag hade dock behövt vidta åtgärder mot ljud som man menade borde ha varit löst från 
början. Lösningarna inte borde ligga precis på gränsvärdena och åtgärderna hade medfört 
störningar för de boende. En av respondenterna menade att volymbyggnadstekniken inte var 
riktigt färdigutvecklad med avseende på ljudisolering. Ett företag hade gjort en särskild 
besiktning. De testade att ”gå tungt och prata högt” och upplevde ljud mellan våningsplanen 
som likvärdigt med annat jämförbart objekt. Men i bottenplan i trähuset att tyckte man att 
bjälklaget sviktade vid kraftig gång på våningen ovanför. 

Levander refererade också till en utvärdering av ett trähus gjord av andra forskare där en 
boendeenkät hade visat att det var buller från ventilation och vitvaror samt ljud från andra 
lägenheter som flest besvärades av ofta (2 av 20) eller ibland (8 av 20). 

2010 

Öqvist, R. (2010). Variations in sound insulation in lightweight timber constructions. 
Licentiatavhandling (sammanfattning) Luleå : Luleå tekniska universitet. 

Öqvists licentiatuppsats behandlade variationer och osäkerheter i byggnadsakustiska parametrar 
för lätta träkonstruktioner. Projektet var avgränsat till prefabricerade volymer och massiva 
träbaserade plattelement. Till bakgrundsbilden hörde en möjlighet att minska byggkostnaderna 
för trähus. Öqvist menade att det krävdes en hög säkerhetsmarginal till lagkraven för att 
kompensera för akustiska osäkerheter och att det ledde till högre kostnader. Byggkostnaderna 
borde kunna minskas om variationer kunde identifieras och kontrolleras menade han. 
Avhandlingen baserades på tre artiklar (A, B och C). 

I artikel A undersöktes variationer i ljudisolering i trettio på papperet identiska volymbyggda 
lägenheter i ett fyravåningshus. Det visade sig att den högsta våningen uppnådde bättre 
ljudisolering och att skillnaden var statistiskt signifikant. Orsaken antogs vara den högre statiska 
belastningen på nedre våningen som påverkade de elastiska mellanläggen som användes mellan 
volymer.  

I artikel B följdes tre rumsvolymer i olika stadier av färdigställande under hela byggprocessen. 
Målet var att testa om akustiska avvikelser i fält kunde identifieras vid tidigare 
tillverkningsstadier men det gick inte att koppla skillnader i slutresultat till något särskilt 
stadium av färdigställandet. 

I artikel C undersöktes variationerna i ljudisolering för en byggnad med stomme av KL-trä. och 
ett antal akustiska osäkerheter relaterade till mätproceduren undersöktes. Mätosäkerheten 
befanns vara liten jämfört med de totala variationerna. Att KL-träsystemet hade lägre 
prefabriceringsgrad än för volymsystemet kunde innebära större risk för brister i utförandet 
menade Öqvist. 

Samtliga artiklar tydde på att ljudisoleringen blev bättre på de övre våningarna i en byggnad. 
Öqvist menade att det därför var viktigt att noggrant utforma det elastiska skiktet mellan 
våningsplanen. För att kunna identifiera och kvantifiera variationer, var det viktigt att minimera 
mätosäkerheter. 
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2011 

Hagberg, K. (2011). Building With Wood Workshop-Acoustics and Vibration in Wood 
Construction, Stockholm 17-18 October 2011. 

Rapporten sammanfattade presentationer, diskussioner och slutsatser från en internationell 
tvådagars workshop om ”Acoustics and Vibration in Wood Construction”. Från den första 
dagen redovisades presentationer av pågående forskningsprojekt i Sverige, Österrike, Schweiz, 
Finland, Norge och Skottland, samt en presentation om revisioner av standarder och en 
presentation om träbyggnadsindustrins behov.  Från den andra dagens diskussioner redovisades 
forskningsbehov inom kategorierna: Designkriterier, Utveckling av konstruktionslösningar, 
Modellering och förutsägbarhet samt Mätmetoder och – tekniker. 

Några exempel på konkreta utvecklingsbehov inom dessa kategorier kan nämnas. När det gällde 
designkriterier såg man behov av att studera acceptansnivåer för olika kundgrupper (studenter, 
äldre och så vidare) för att kunna optimera konstruktioner. Det behövdes fler undersökningar 
om frekvenser under 50 Hz, speciellt vibrationer. Man såg ett behov av studier av skillnader i 
acceptans i europeiska länder beroende på kulturella skillnader. När det gällde utveckling av 
konstruktionslösningar ansågs det viktigt att utveckla konstruktioner med motstånd mot 
vibrationer och låga frekvenser. På området modellering och förutsägbarhet behövdes mer 
kunskaper om exempelvis flanktransmission och flytande golv. När det gällde mätmetoder och 
– tekniker ansåg man att metoder för låga och mycket låga frekvenser behövde utvecklas. 

Ljunggren F, Ågren A. (2011). Potential solutions to improved sound performance of volume 
based lightweight multi-storey timber buildings. Applied Acoustics. 2011;72(4):231–40. 

Ljunggren och Ågren undersökte experimentellt inverkan på bjälklags ljudisolering av olika 
variationer i utformningen. Flera variationer hade marginell betydelse, men man menade att 
åtgärder som alltid ska övervägas om ett bjälklags akustiska prestanda ska förbättras är: ökad 
massa och dämpning genom extra skivlager, användning av elastiskt lim vid montering av 
golvbrädor och att använda flytande golv. 

Ljunggren och Ågren diskuterade det faktum att det ofta var svårt att förutsäga en konstruktions 
stegljudsnivåer eftersom det saknades matematiska modeller för det och man var hänvisad till 
tidigare erfarenheter och mätningar. Det gjorde det speciellt svårt att förutse hur ny teknik skulle 
fungera, som volymbyggnadstekniken. De genomförda mätningarna i denna studie hoppades 
man skulle kunna utgöra underlag i utvecklingen av beräkningshjälpmedel. 

Ljunggren, S. (2011). Ljudisolering i trähus: en handbok för konstruktörer. AkuLite Rapport 1. 
(SP Rapport). 

Ljunggren slog i förordet fast att det krävdes ökade kunskaper om ljud och ljudisolering bland 
projektörer och byggare för att säkerställa ljudmiljön i byggnader (främst bostadshus men även 
skolor och kontor) med trästomme. Syftet med handboken var att hjälpa ingenjörer, arkitekter 
och akustiker som arbetade praktiskt med sådana frågor. Innehållet var disponerat i tio kapitel: 
1) Inledning och begrepp, 2) Planering för god ljudstandard, 3) Luftljudsisolering hos väggar, 4) 
Luft- och stegljudsisolering hos bjälklag, 5) Flanktransmission, 6) Några exempel på moderna 
trähus, 7) Ljudläckage och tätningar, 8) Projektering, 9) Systemutveckling och 10) Exempel på 
byggfel.  
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I det kapitel 1 konstaterade Ljunggren att de stomtyper som var i bruk och därför behandlades 
av handboken var stommar i massivträ och träregelstommar med ytskikt av gips- eller 
spånskivor. Ljunggren menade att kunskapsläget när det gällde ljudisolering i trähus inte kunde 
sägas vara speciellt bra, vilket berodde på två speciella faktorer: 

1) Behovet av god ljudisolering vid låga frekvenser – som var viktig för komforten i alla hus, 
inte bara trähus. Boverket hade infört nya krav på ljudisolering vid låga frekvenser för bostäder 
och det medförde att äldre mätresultat hade begränsat värde. Det rådde enligt Ljunggren en 
mycket besvärande brist på relevanta mätvärden (det vill säga uppmätta värden på ljudisolering 
för olika konstruktioner). Vissa mätresultat hade dock tagits fram för massiva träkonstruktioner 
i ett utvecklingsprojekt av Industrikonsortiet Massivträ. Data från Gyproc i handböcker lyftes 
också som bra. Ljunggren menade dock att brist på vissa laboratoriemätta data gjorde det svårt 
att komma vidare. 

2) Den teoretiska utvecklingen kring ljudisolering i byggnader hade nästan helt ägnats åt tunga 
konstruktioner eftersom byggbranschen hade varit inriktad mot betonghus. Både 
teoriutvecklingen och mättekniken för lätta konstruktioner hade blivit eftersatt. Speciellt gällde 
det luftljudsisoleringen hos väggar och bjälklag. Man hade länge använt en mätteknik med 
tillhörande beräkningsformler som fungerade ypperligt för tunga konstruktioner men som var 
tveksam för lätta konstruktioner. Projektet AkuLite skulle fylla sådana kunskapsluckor. 

Vidare redogjorde Ljunggren i kapitel 1 bland annat för det system som användes för att klassa 
konstruktioner utefter ljudisolerande förmåga. Han menade att klassningsstandarden visserligen 
starkt underlättade det praktiska arbetet med att välja en genomtänkt ljudstandard men att det 
samtidigt fanns svåra utmaningar med systemet.  Även om man valde den bästa klassen 
(ljudklass A) för ljudisoleringen kring en bostad hade man ingen garanti för att ljudisoleringen 
skulle komma att upplevas som bra. Det fanns väl dokumenterade fall menade Ljunggren där de 
objektiva mätningarna visade att ljudisoleringen uppfyllde kraven för ljudklass A, medan man 
subjektivt och samstämmigt bedömde ljudisoleringen som helt otillräcklig. En viktig anledning 
till detta var förmodligen inverkan av ljud under 50 Hz, där både kriterier och mätmetoder 
saknades. Detta var ett mycket viktigt problem konstaterade Ljunggren och utfärdade en 
varning.  

En annan anledning var att även om ljudstandarden följdes helt kunde den upplevda 
ljudstandarden i huset vara låg om rumsplaneringen var olämplig. Vissa typer av utrymmen 
måste placeras i en avskild del eller i en separat byggnad. 

Handboken referas inte i sin helhet, men några utmaningar/risker som togs upp i handboken ska 
nämnas: 

• Teoribildning och mättekniker var otillfredsställande för lätta konstruktioner. 
• Det rådde brist på uppmätta värden på ljudisoleringen för olika konstruktioner och 

därmed brist på kunskap. 
• Ljudisoleringen i trähus kunde vara mycket hög vid höga frekvenser vilket var bra, men 

tenderade däremot att bli låg vid låga frekvenser. 
• Man hade inte tillräcklig kunskap om hur fenomenet flanktransmission fungerade och 

kunde inte beräkna det utifrån olika material och dimensioner. Det enda säkra sättet att 
testa flanktransmission var att bygga och testa ett provhus, en omständlig och dyr metod 
som gav begränsat med kunskaper. 

• Bjälklag kunde byggas så att de fick god ljudisolering, men blev då tjocka. Ett typiskt 
spann för bjälklagens tjocklek var 430 – 530 mm. 
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• Tämligen små variationer kunde ha en betydande inverkan på ljudisoleringen och lätta 
konstruktioner var här betydligt känsligare än tunga. Även ändringar i konstruktionerna 
som kunde tyckas vara obetydliga kunde ha en stor inverkan på ljudisoleringen. 
Exempelvis gav en övergång från spikade massivplattor till limmade en tydlig 
minskning av isoleringen. Också ett byte av material i flanktransmissionsspärrar kunde 
ge en avsevärd ändring trots att materialen uppgavs ha samma dynamiska egenskaper. 

• Trähus hade en känslighet för fel i byggskedet. Lätta konstruktioner var generellt sett 
känsligare än tunga när det gäller utförandet. Små ändringar kunde ge stora 
konsekvenser. Det gällde främst: flanktransmission, tätningar, enkla byten av material 
och uppstyvningar Några iakttagna problem redovisades. Ett problem var ”kortslutning 
av akustikprofiler”, det vill säga felmontering av fjädrande reglar som undertak hänger 
i, vilket medförde att de inte dämpade ljud som avsett. Ett annat problem var att 
konstruktioner hade fått högre styvhet än avsett och bidragit till att sprida ljud, till 
exempel med för tätt placerade reglar, för styvt ytskikt och en genomgående regel över 
en ljudfog. Det krävdes därför att alla hade kunskaper om detta, från beställare och 
konsulter till snickare.  
Några konkreta exempel på felaktiga utföranden redovisades: 

Exempel 1: En vägg hade försetts med träfiberskiva istället för kycklingnät som 
projekterat. Det hade medfört att ljudisoleringen försämrats ordentligt och att man inte 
klarat normens krav. 

Exempel 2: Tilläggsisolering av en vägg i en skola hade gjorts med reglar c 300 istället 
för c 600 för att få styvare gipsvägg med hänsyn till slitage. För stor styvhet hade dock 
samtidigt medfört att tilläggsisoleringen gett obetydlig och otillräcklig förbättring av 
luftljudsisoleringen. 

Exempel 3: Vid byggandet av radhus hade en regel under ett fönster monterats 
kontinuerligt över ljudfogen mellan två radhus. Det hade gett klart sämre ljudisolering 
än avsett. 

Exempel 4: ”Kortslutning” av akustikprofil. Profilen som håller undertaket, den så 
kallade ”akustikprofilen”, är mjuk i höjdled för att ljud i form av vibrationer inte ska 
överföras så lätt via profilen från bjälklagsplattan till gipsskivan och vice versa. Det 
hade dock hänt att profilen skruvats fast med för långa och många skruvar så att den 
blev styv i höjdled och överförde vibrationer. 

Exempel 5: Otätheter under lägenhetsskiljande vägg hade gett ljudtransmission under 
väggen och underkänd ljudisolering. 

2012 

Gustafsson, A., Eriksson, P. E., Engström, S., Wik, T., & Serrano, E. (2012). Handbok för 
beställare och projektörer av flervånings bostadshus i trä. (SP Rapport). 

I handbokens kapitel Ljud konstaterades att ljud- och vibrationsfrågor var något mer 
komplicerade att hantera i flervåningshus med stomme av trä än i hus av betong och att orsaken 
var trästommens lägre vikt och mer komplexa uppbyggnad. En mängd lösningar hade dock 
utvecklats. Forskning och utveckling hade skett och produktutveckling och förbättringar hade 
uppnåtts när det gällde stegljudsisolering och flanktransmission. Konkreta byggobjekt hade 
visat att träbyggandet uppfyllde normkraven. Dock saknades fortfarande verifierade 
beräkningsmetoder för projekteringsskedet. 
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Ljudkraven i normer och standarder berörde flera skeden i byggprocessen, många 
yrkeskategorier och flera byggnadsdelar. Många frågor skulle lösas och många personer blev 
inblandade. Ljudfrågorna krävde därför en genomtänkt hantering. Man rekommenderade 
byggherrar att precisera sina krav i en programhandling och att utse en sakkunnig på ljud. 
Underlag behövde granskas. 

Mahapatra, K., Gustavsson, L., & Hemström, K. (2012). Multi-storey wood-frame buildings in 
Germany, Sweden and the UK. Construction innovation. Vol. 12 No. 1, pp. 62-85. 

Rapporten redogjorde bland annat för olika aspekter på träbyggande i fem europeiska länder. Ett 
avsnitt behandlade Sverige och innehöll en sammanfattning av några olika svenska 
utvärderingar av brukares erfarenheter av trähus. En uppföljning visade att boende i hus med 
trästomme tyckte om att bo i trähus. Jämfört med betonghus de hade bott i tidigare sade 84% att 
trä var bättre, 4 % att det var ungefär det samma och 11 % att trä var sämre.  En annan studie 
med intervjuer av brukare i Sundsvalls inre hamn 2005 visade att en majoritet av de svarande 
var nöjda med sina lägenheter, mest beroende på det centrala läget och havsutsikten och en 
speciell känsla förknippad med att bo i trähus.  Majoriteten ansåg att boendet levde upp till 
förväntningarna vad gällde säkerhet och ljudsiolering, men åsikterna om kvaliteten i ljudmiljön i 
lägenheterna varierade. Enligt en undersökning av de boendes upplevelser av ett flerbostadshus 
i trä i Växjö tyckte majoriteten av de boende mycket bra om sina nya hus. 

2013 

Bolmsvik, Å. (2013). Structural-acoustic vibrations in wooden assemblies: Experimental modal 
analysis and finite element modelling (Doctoral dissertation, Linnaeus University Press). 

Bolmsviks doktorsavhandling utgjorde ett bidrag till utvecklingen av beräkningsmodeller som 
kan användas för att se akustiska effekter redan under konstruktionsstadiet. Bolmsvik 
undersökte användandet av analys med finit elementmetod för att studera hur knutpunkter i 
träkonstruktioner inverkade på flanktransmission. Hon studerade speciellt ljud med låga 
frekvenser, 20–120 Hz. Mätningar utfördes i fält och i laboratoriemiljö och de finita 
elementmodellerna studerades för både fält – och laboratorieuppställningar.  

Hagberg, K. (2013). Acoustics and vibrations in light weight buildings–Results of two research 
Projects. AkuLite AcuWood Newsletter 2013. 

Arbetsrapporten redogjorde för två genomförda forskningsprojekt om akustik för lätta 
byggnader; AkuLite och AkuWood. Först beskrevs målen med projekten, därefter redogjordes 
för om och hur målen nåddes. Sedan följde en beskrivning av hur man skulle nå ut med 
resultaten till slutanvändare och en redogörelse för framtida forskningsbehov. 

Projektens huvudfokus hade varit att ta fram sätt att utvärdera träbyggnader med avseende på 
ljudisolering för att förse byggindustrin med relevanta kravvärden. På så sätt skulle man ge 
förutsättningar för lättbyggindustrin att utveckla nya byggsystem och nya prediktionsverktyg. 
En bakgrundsbild förklarade hur lättviktsbyggnader skiljer sig från tunga strukturer akustiskt. 

Ett av resultaten var att man genom en kombination av laboratorieundersökningar och 
fältstudier i bostadsområden fått fram ett förslag till utvärderingskriterium för stegljud. (Tio 
bostadsprojekt studerades i AkuLite, ett okänt antal byggnader studerades i AcuWood). Kriteriet 
innebar att ett sammanvägt värde beräknades som skulle jämföras med ett tillåtet värde. Det 
sammanvägda värdet baserades på då gällande standard ISO 717 men som till det gamla värdet 
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L’nT,w adderade en ”anpassningsterm”. En ”frekvensvägningskoefficient” användes också i 
beräkningsmodellen, för att öka betydelsen av lågfrekvent ljud vid utvärdering.  

Författaren menade att låga frekvenser var svåra att mäta och utvärdera, men måste beaktas för 
lätta stommar om inte människor skulle besväras av lågfrekvent ljud. 

De vid denna tid aktuella sammanvägda värdena som användes för utvärdering av ljudisolering i 
nästan alla världens länder täckte frekvensområdet 100 Hz till 3150 Hz. Sverige stack dock ut 
eftersom vi sedan 1999 hade använt en option i ISO 717 för att utöka frekvensområdet till 
50 Hz. Nu visade resultaten från AkuLite-projektet att det var nödvändigt att ytterligare utvidga 
frekvensområdet nedåt till 20 Hz för att få god överensstämmelse mellan objektiv mätning av 
ljudisolering och subjektiv upplevelse av den. 

Andra resultat var metoder för att göra lyssningsförsök i laboratorium och en metod för 
enkätundersökningar.  

Hagberg såg fortfarande ett enormt stort behov av forskning för att komma i samma 
kunskapsnivå som för tunga byggnader. Akustik och vibrationer kommer alltid att uppstå på ett 
annat sätt i lätta konstruktioner än i tunga menade han och detta måste beaktas av 
lättbyggnadsindustrin. Författaren konstaterade dock att akustiken i lätta flervåningsbyggnader 
vid denna tidpunkt var betydligt bättre med avseende på akustisk prestanda än vad de varit 
10-15 år tidigare. Det var känt hur man kunde bygga för att möta minimikraven genom att ta 
med frekvenser från 50 Hz. Den stora utmaningen var nu att få tekniken konkurrenskraftig. 

Specifika behov var: designkriterier (vidare utveckling behövdes), utveckling av 
konstruktionslösningar, modeller och prediktionsverktyg samt mätmetoder och -tekniker. 

Nästa steg för forskarna på europeisk nivå var att starta forskningsprojektet Silent timber build 
och i Sverige ett projekt finansierat av Formas. 

Ljunggren, F., & Ågren, A. (2013). Elastic layers to reduce sound transmission in lightweight 
buildings. Building Acoustics, 20(1), 25–42. 

Ljunggren och Ågren studerade olika konstruktionslösningars inverkan på stegljudsisolering 
och luftljudsisolering i lätta träbyggnader med hjälp av fältmätningar i fyravåningshus. Dels 
studerades olika slags elastiska mellanlägg, dels studerades lim med olika elasticitet.  

De fann att val och dimensionering av elastiska mellanlägg kan vara avgörande för att minimera 
flanktransmission och därmed förbättra ljudmiljön. Ett väldimensionerat mellanlägg av 
polyuretan visade sig förbättra stegljudsnivån L’n,w + CI,50–2500 med i medeltal 3 dB och 
reduktionstalet R’w + C50-3150 med i medeltal 5 dB jämfört med ett alternativ av polyeterskum 

Vilket lim som används mellan spånskiva och gipsskiva visade sig också ha betydelse. Elastiska 
lim minskade stegljudsnivån med 2–3 dB jämfört med alternativa halvelastiska lim. Ett 
långtidstest av elastiska lim genomfördes under tre års tid. De bästa limmen ett behöll sina 
dämpningsegenskaper signifikant mycket bättre än huvuddelen av limmen.  

Ljunggren, F., Simmons, C., & Hagberg, K. (2014). Correlation between sound insulation and 
occupants’ perception–Proposal of alternative single number rating of impact sound. Applied 
Acoustics, 85, 57–68. 

Författarna konstaterade att det genom en ändring byggreglerna sedan 1994 varit tillåtet att 
uppföra högre byggnader med stomme av trä, men menade att de akustiska konsekvenserna inte 
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beaktades tillräckligt vid regeländringen. Det visade sig enligt författarna att lättviktsstommar 
ofta hade dålig ljudisolering vid låga frekvenser. Sedan 1999 föreskrev de svenska kraven att 
mätningar och utvärdering skulle ske i det utökade området 50–3150 Hz, till skillnad från andra 
länder där man använde standardområdet 100 – 3150 Hz. Trots att de nya lätta byggnaderna 
uppfyllde ljudkraven så menade författarna att brukare upplevde stegljudsisoleringen som 
otillräcklig. Man ansåg att den standardiserade utvärderingen av stegljud som gjordes enligt 
ISO 717–2 inte kunde betraktas som neutral med avseende på byggteknik och material. 

Ett antal initiativ hade tagits för att öka kunskapen om lågfrekventa ljud i flerfamiljhus. En 
omfattande studie av Bodlund hade lett till förslag på nya kravvärden och vissa hade tagits med 
i ISO 717-2:1996. Samarbete mellan nordiska myndigheter hade resulterat i en fältstudie 
angående tillämpningen. Bodlunds undersökning togs vidare av Hagberg och andra. Alla 
anförda studier visade att frekvenser under 100 Hz måste beaktas vid stegljud i 
lättviktsbyggnader. Det tydde på att annexet till rådande standard som definierade L´nw+ Ci50-2500 
skulle vara obligatorisk i byggregler.  

De samlade erfarenheterna hade resulterat i det svenska forskningsprogrammet AkuLite 2009–
2013. Ett av huvudmålen var att finna kravvärden för ljudisolering som var oberoende av 
byggteknik. Denna artikel i Applied Acoustics beskrev metoderna och huvudresultaten från 
AkuLite.  

Man hade identifierat tio relevanta svenska flerfamiljshus med olika stomsystem. För dessa 
bestämdes flera vibrations- och akustiska parametrar i fältundersökningar, enligt en omfattande 
mall för mätningar. Dessutom hade man med enkäter frågat brukarna hur de värderade 
ljudisoleringen hemma. De fick betygsätta upplevd irritation av olika ljudkällor. Den högsta 
irritationsgraden gällde stegljud, speciellt i byggnader med träbjälklag. 

Slutligen genomfördes statistiska analyser mellan de uppmätta parametrarna och de subjektiva 
värderingarna som visade att korrelationen mellan de boendes upplevelse av luftljudsisolering 
och den uppmätta kvaliteten (bestämd genom kravvärdet R’w + C50-3150 ) stämde bra om 
mätningar gjordes för frekvensintervallet 50 – 3150 Hz. För stegljudsisolering var 
samstämmigheten mellan de boendes upplevelse av stegljudsisoleringen och den uppmätta 
kvaliteten (bestämd genom kravvärdet L’n,w + CI,50–2500) svag om mätningarna gjordes för 
frekvenser mellan 50 och 2500 Hz men den förbättrades avsevärt då man utökade 
frekvensområdet nedåt till 20 Hz.  Studien tydde därför på att frekvenser under 50 Hz bör 
beaktas vid utvärdering av stegljud i lätta byggnader. 

I den avslutande diskussionen behandlade författarna frågan om mätning vid låga frekvenser, 
typiskt under 100 Hz. Sådana mätningar kunde ge större fel än mätningar vid högre frekvenser. 
ISO-standarderna gav speciell vägledning om mätning i låga frekvensband. Exempelvis skulle 
ett större antal mikrofonlägen användas, tiden för mätningar utökas och högtalarkonfigurationer 
öka från två till tre. ISO-standardernas råd täckte dock bara frekvenser ned till 50 Hz och det 
kunde krävas ytterligare hänsyn för att garantera en bra mätprocedur ned till 20 Hz.  
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