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Sedan det återigen blev möjligt att bygga med trä på höjden har ett flertal 
träbyggen uppförts över hela Sverige. Framtiden ligger för det industriella 
träbyggandet. Här finns rationella metoder för produktion och montage som 
ger kort byggtid och fabrikens torra miljö ger förutsättningar för noggrant 
utförande och hög kvalitet på slutprodukten. Uppförandet av träprojekt ger  
viktig kunskapsåterföring tillbaks till byggsystemleverantören. Det sker en 
ständig produktutveckling och ännu finns stor utvecklingspotential när det gäller 
kvalitet och kostnader för modernt träbyggande.

Moderna träbyggprojekt har följts under tre år för att viktiga erfarenheter ska 
föras vidare till nya träprojekt. Byggprocessen för träbyggprojekt skiljer sig från 
traditionellt byggande och några viktiga aspekter att ta hänsyn till visas här.

Allt som dokumenterats finns samlat på: 

www.trabyggnadskansliet.se/byggprojekt

www.trabyggnadskansliet.se/byggprojekt

Industriellt byggande erbjuder en fuktsäker bygg-
process, från tillverkning på fabrik till montage på 
arbetsplats. Byggdelar tillverkas i torr fabriksmiljö  
och emballeras ordentligt för vägtransport till 
byggplatsen. Oftast tillämpas just-in-time lever-
anser vilket innebär att byggdelar monteras direkt 
från lastbilsflaket. Montage för system med pre-
fabricerade planelement sker under väderskydd. 
Montage av volymer är så rationellt att väder- 
skydd utgörs av det färdiga taket. Väderskydd ger 
också stora fördelar för arbetsmiljö och produk-
tionstakt.

Träbyggande är fuktsäkert!

Slutrapporten finns på: epubl.ltu.se/1402-1536/2008

I Falun ger byggentreprenören HMB Construc-
tion en hyllning till trä som framtidens byggmate-
rial. Inför byggstart av Hyttkammaren fanns stor 
nervositet eftersom detta var första mötet med 
ett stort trähus. Idag vill HMBs vd Håkan Hell-
ing jämföra träbygget med att bygga lego, ex-
aktheten och passformen på KLHs planelement i 
massivträ har varit helt perfekt och upplevelsen 
av trä är torrt och varmt. Arbetarna är så nöjda 
att de numera bara vill bygga i trä. 
I Växjö har NCCs arbetare på Limnologen ut- 
tryckt samma sak.

Alla träbyggsystem har egenutvecklade lösnin-
gar för ljud. I Falun byggdes ett testbjälklag för 
att hitta en godkänd ljudnivå. En annan lösning 
är att placera en gummilist på överkant vägg för 
att minimera stomljud. Undertak kan separeras 
från bjälklaget för att minimera direktljud mel-
lan våningar. Väggar mellan lägenheter i samma 
plan utförs med fördel som dubbelkonstruktion 
med luftspalt. Många anslutningar klarar klass 
B och till och med A, men helheten garanteras 
idag till ljudklass C.

Träbyggandets utveckling har gått från tradition-
ellt platsbyggd regelstomme till nya stomsystem 
med hög grad av prefabricering. Modernt träbyg-
gande driver det industriella byggandet. Ett stort 
antal nya aktörer har dykt upp på marknaden. 
Yrkesroller har förändrats och det blir vanligare 
att satsa på långsiktiga relationer och nära sam-
arbete. Stora satsningar görs på forskning och 
utveckling för att ytterligare spetsa till systemen 
att bli än mer kostnadseffektiva, kvalitetssäkra 
och klimatsmarta.

De tre stomsystem som finns är:
- pelar-balk-system
- skivsystem i massivträ
- regelsystem.

De tre byggmetoder som tillämpas är:
- platsbygge
- ytelement (prefab)
- volymelement (prefab)

Träbyggande ger god ljudmiljö!Stomsystem och byggmetod Träbyggande ger bra arbetsklimat! 

Det första som brinner i en byggnad är inte stom-
men utan inredning och ytskikt. Detta innebär 
att alla stommaterial bedöms på samma kriterier. 
Däremot är trä ett bättre materialval ur brandsyn-
punkt. Vid uppkomst av en brand i ett trähus går 
det att bedöma stommens bärighet eftersom trä 
brinner sakta och förutsägbart. En bostadsbygg- 
nad som har träfasad i flera våningar, oavsett 
stommaterial, får ett tekniskt krav som gäller 
boendesprinkler. Investeringen är dyr, men ger 
ett mervärde för boende och förvaltare.

Träbyggande är brandsäkert!

Programskedet
Yttre förutsättningar

Detaljplanen bör föreskriva en total byggyta och inte en låst byggform. ►
Detaljplanen bör styr antalet våningar och inte byggnadens höjd vid takfoten ►

Affärsmodeller 
Volymbyggaren tar helhetsansvar, från idé till färdigt hus.  ►
Planelementleverantören upphandlas ibland som delsystemleverantör med hel- ►
hetsansvar för stommens konstruktion. Det inkluderar ytskikt och installationer. 
Ibland även montage.
Industriellt byggande ställer nya krav på samtliga aktörer och de nya rollerna be- ►
höver definieras.
Låt fler aktörer involveras redan i programskedet. ►
Byggsystemleverantörer vill knyta samarbetspartners till sina system för långsik- ►
tiga relationer.

Val av stomme, utformning och flexibilitet
Valet av stomme bestäms ofta av beställare och konstruktör. ►
Ekonomi styr stomvalet och tidigare erfarenheter spelar stor roll. ►
Lås inte fast utformning innan stomvalet gjorts.  ►
Flexibilitet finns, trots att tillverkningsprocessen byggs på standardlösningar. ►
Industriellt byggande medger en varierad arkitektur.  ►
Systemens detaljlösningar är fördefinierade, sena ändringar blir dyrt och  ►
krångligt.
Väderskyddat montage bör specificeras som beställarkrav i programskedet.  ►

Miljöaspekter
Stomval har betydelse för byggnadens miljöbelastning över dess livscykel.  ►
Trähus ger lägre nettoutsläpp av koldioxid än betong. ►
Minska klimatskalets energiförluster genom noggrant utförande av detaljer vid  ►
genomföringar och anslutningar.
Låt hyresgästen bära sina egna kostnader för värme- och vattenförbrukning. ►

Byggskedet
Projektering och teknisk prestanda

Idag finns ett flertal verifierade detaljlösningar för träbyggsystem  ►
Systemleverantören måste ta fram en ’verktygslåda’ för sitt byggsystems förutsätt- ►
ningar för att stötta arkitektens arbete med utformning och systemval.
Brandkraven är tolkningsbara. Ta tidigt kontakt med Brandmyndigheten. ►
Idag klarar alla träbyggsystem kravet för ljudklass c och de flesta klarar även  ►
kraven för ljudklass b. Utvecklingsinsatser behövs för att vidareutveckla anslut-
ningarna så att de högre ljudklasserna nås för alla systemen. 
En väl utformad planlösning tar hänsyn till stabilisering och attraktiva lägen- ►
heter.
Med IT-verktyg kan byggbarhet testas och samordning av aktörer skötas.  ►

Produktionsförutsättningar
Volymer är i princip helt färdiga när de lämnar fabriken. Inredning, ytskikt och  ►
porslin är klart. Montage sker snabbt med byggkran.
Ytelement förtillverkas med en bärande del som ofta kompletteras med panel,  ►
isolering, installationer och invändig gipsskiva. Montaget sker med byggkran eller 
travers. 
Transport sker emballerat, med lastbil. ►

Industriellt träbyggande
Byggtiden för industriella byggsystem är mycket kort. ►
Kort byggtid ger tidiga hyresintäkter och låga etableringskostnader ►
Hög prefabriceringsgrad kräver torrt montage. ►
Logistik, planering och noggrant utförande är nyckelord i industriellt byggande. ►
Fabrikstillverkning, med upprepningeffekt och noggrannhet ger hög kvalitet på  ►
slutprodukten 
Prefabriceringsgraden kan öka ytterligare.  ►
Traditionella löses-på-plats mentaliteten byts ut mot erfarenhetsåterföring.  ►

Förvaltningsskedet
Boendeupplevelse

Generellt uppfattas boendet i trähus som mycket bra. ►
Luft- och ljudmiljö upplevs hålla en bra standard. ►
Stora fönster gör lägenheterna för varma på sommaren. ►

Förvaltningsekonomi
Produktionsfördelar och låga investeringskostnader uppges vara anledningen till  ►
att förvaltare väljer att bygga i trä.
För bostäder är byggkostnaderna lägre än traditionellt byggande. ►
För karaktärsbyggnader uppges materialet skapa stora värden för visuellt uttryck,  ►
där utformningen blir spänstig och unik.

En framtida beställare måste bli bättre på att:
Precisera sin beställning så att sena ändringar kan undvikas. ►
Bestämma valet av stommaterial innan planlösningen har låst fast. ►
Våga lita på träbyggsystemens tekniska lösningar. ►
Ta större klimatansvar och då är trästomme ett bra alternativ. ►

Forskning och utveckling
Träbyggsystem har fortfarande stor utvecklingspotential. ►
Systemleverantören satsar på forskning och utveckling för en ännu bättre  ►
produkt.
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