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Sammanfattning 

Detta arbete har utförts för att ta fram de utmaningar som kan uppstå när höga trähus ska 

projekteras. Höga trähus kan vara en viktig del i ett hållbart byggande ur flera aspekter. 

Höga hus har i detta arbete definierats till byggnader med minst åtta våningar.  

I samarbete med WSP Örebro har avdelningschefen på byggprojektering bistått med hjälp och 

tips samt givit kontaktinformation till relevanta aktörer inom ämnet och även varit drivande i 

att kontakta flera aktörer på egen hand. För att få fram information har litteratur studerats samt 

intervjuer utförts med erfarna aktörer inom byggprojektering. Flertalet aktörer var inriktade 

inom trähus. 

Under arbetets intervjumoment har det framkommit att utmaningarna för höga trähus i regel 

grundas av 5 områden.  

• Fukt 

• Krympning 

• Akustik 

• Vind 

• Brand 

Under resultat tas varje område upp och sammanfattas till den del som svarar på 

frågeställningen. 

Den främsta utmaningen är hur vind kan påverka höga trähus eftersom trä är ett lätt material. I 

slutsatsen visas att ett högt trähus bör stå i många år för att kunna visa hur pass bra det är. 
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Abstract 

This thesis have been executed to address the challenges that may emerge when tall timber 

buildings are to be designed. Tall timber buildings can be an important part for sustainable 

construction from several aspects. In this thesis, tall buildings have been defined as buildings 

with at least eight floors. 
 
In collaboration with WSP Örebro, the Head of Department on Construction Engineering has 

assisted with support and tips, and provided contact information to relevant actors in the subject, 

and has also been contacting several actors by own hand. In order to obtain the information, 

literature has been studied and interviews conducted with experienced actors in construction 

design. Most actors were oriented in timber buildings. 
 
During the interview, it has been found that the challenges for tall timber buildings are usually 

based on 5 areas. 
 

• Moisture 

• Shrinkage 

• Acoustics 

• Wind 

• Fire 

 
Under results, each area is summarized to the part that answers the question. 
 
The main challenge is how wind can affect tall timber buildings since wood is a lightweight 

material. In the conclusion, it is shown that a tall timber building should stand for many years 

in order to show what a good quality of a structure the tall timber building is. 
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1   Inledning 

1.1   Bakgrund 

Historia 

Det äldsta byggmaterialet i Sverige är trä. Utveckling av metoder för att utnyttja träets 

egenskaper skedde tidigt, detta på grund av att trä alltid varit tillgängligt. Träets goda 

egenskaper samt svagheter var därför känt tidigt (Rehnström, 2014). Detta gör att trähus är den 

vanligaste hustypen i Sverige. Fram tills betongen blev ett uppmärksammat byggmaterial så 

byggdes hus mest i trä. På 1800-talet uppstod stora bränder i flertalet städer med bara några års 

mellanrum. De flesta våningshusen i städerna bestod av trä vilket gjorde att bränderna lätt spred 

sig mellan byggnaderna. Detta resulterade i en lag där förbud mot flervåningshus över två 

våningar med trästomme slogs fast år 1874. Då hamnade fokuset på att bygga våningshus och 

höghus i betong och stål. 1994 togs detta förbud bort och inga regler begränsar längre höjden 

för ett trähus. Istället är svenska byggregler funktionsbaserade. Det innebär att vissa funktioner 

måste uppnås. Material och funktioner får utöver reglerna väljas fritt (Trähus, 2017). 

 

Höga trähus är ett miljövänligt och kostnadseffektivt val. Ett av tio flerbostadshus byggs idag 

med trästomme vilket anses vara för liten mängd. En anledning till varför det byggs så få 

flerbostadshus i trä i dagens läge beror på okunskap, enligt Charlotta Szczepanowski, 

hållbarhetschef på Riksbyggen (Rönnberg, 2016). 

 

Många funktionsegenskaper 

Trä har många funktionsegenskaper. Det är värmeisolerande och motstår väder och vind, det är 

lätthanterligt och formbart samt klarar tryck- och dragkrafter. Bara om materialet hanteras och 

används rätt så är de goda egenskaperna övervägande. Trä är också lätt att ytbehandla, förändra 

och bearbeta (Johannesson, 2016). Enligt Folkhem är trä det bästa materialet att bygga i. 

Framförallt ur miljösynpunkt. Skogen i Sverige växer så fort att materialet till ett hus på åtta 

våningar växer fram på bara en minut och detta innebär att ett husbygge använder mer koldioxid 

än vad som släpps ut. Varför det byggs fler hus i betong och blandmaterial än i trä vet de inte 

(Folkhem, u.å). 

1.2   Projektet 

Efter att reglerna ändrades 1994 får höga hus med trästomme numera byggas. Eftersom lagarna 

har hindrat byggindustrin att bygga hus med trästomme högre än två våningar finns det lite 

erfarenhet om höga trähus. Betong och stål har varit huvudsakliga materialet till höga hus och 

därmed har beräkningsmetoder utvecklats och anpassats för dessa material vid höga 

konstruktioner. Trä har andra egenskaper, därmed är inte nuvarande beräkningsmodeller 

anpassade för just träets egenskaper vid högre konstruktioner. 

 

Till denna studie har intervjuer med konstruktörer inriktade inom träbyggnad gjorts. Även andra 

kunniga inom området har ställt upp på intervjuer. Annan fakta har tagits från artiklar, 

internetsidor, litteratur, tidningar m.m. 

1.2.1   Syfte 

Detta projekt har gått ut på att klargöra vilka problem och utmaningar som uppstår vid 

projekteringen av höga trähus. Även vilka metoder och lösningar som gjorts i tidigare och 

pågående projekt har studerats och tagits fram. Arbetet besvarar frågan: Vilka utmaningar 

uppstår under projekteringen av höga trähus? 



 

 8 

 

1.2.2   Avgränsningar 

Det finns många aspekter att undersöka när det kommer till höga trähus. Miljöaspekten är viktig 

och en stor fråga inom byggindustrin, men miljöfrågorna har inte redovisats på någon djupare 

nivå i denna uppsats då det inte ansågs rimligt till den givna tidsramen. Däremot har kort fakta 

samlats som tar upp miljöpåverkningarna överskådligt. Den här uppsatsen har avgränsats till 

projektering. Ur projekteringsperspektivet har främst konstruktionslösningar och utmaningar 

inom konstruktion studerats t.ex. hur beräknas vertikala och horisontella laster samt fukt, brand 

och akustik vid ett högt hus av trästomme? Vad är viktigt att tänka på vid projektering av höga 

trähus? 

 
Avgränsningar har också skett inom valet av uppgiftslämnare då intervjuerna har genomförts 

med utvalda konstruktörer och sakkunniga inom ämnet träbyggnad. 
 

1.3   Företaget 

Arbetet har utförts med stöd från WSP Örebro, se Figur 1.1. WSP startade 1969 i London och 

har sedan dess växt i Europa och USA genom förvärv av företag. I Sverige köpte WSP upp det 

svenska företaget J&W, Jacobson & Widmark, år 2001. J&W var ett bolag som bildades 1938 

och hade sedan dess köpt upp 16 andra företag. GENIVAR, ett kanadensiskt bolag, förvärvade 

samtliga aktier i WSP i augusti 2012 och därmed slogs de båda koncernerna samman. 

Koncernnamnet WSP Global Inc. togs i bruk 1 januari 2014. Samma år blev WSP det femte 

största teknikkonsultbolaget i världen då Parsons Brinckerhoff förvärvades. Ett företag med 

125 års erfarenhet och 14 000 medarbetare (WSP, 2014). 
 
Idag är WSP ett analys- och teknikkonsultföretag som finns i många länder världen över. Totalt 

finns 36 500 medarbetare i världen varav 3 700 i Sverige. Omsättningen ligger på 4 miljarder 

kronor (WSP, 2014). 

 
Figur 1.1 WSP kontoret i Örebro finns i södra örebro på Krontorpsgatan 1. Se karta ovan 

(Google Maps, 2017). 
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1.4 Tidigare arbeten 

Det har skrivits om hus med trästomme i tidigare arbeten. Dessa har dock riktat in sig på mer 

specifika delar inom trähus. I examensarbetet ”Long-span tensile timber roof structures” tittar 

författaren närmare på takkonstruktioner av trä. Arbetet gick ut på att undersöka en metod 

som kallas Stress Ribbon-konceptet. Det innebär att lastbärande element huvudsakligen ska 

arbeta i drag via kabelverkan. Eftersom arbetet inte handlar om trähus på höjden skiljer den 

sig från denna uppsats men har likheter i och med bärande träkonstruktioner (Hofverberg, 

2016).   

 

Två examensarbeten, ”Brandklassad vägg med trästomme” och ”Brandsäkert byggande i 

framtidens samhälle” tar båda upp ämnet brand inom trähus och tittar närmare på det. I arbetet 

”Brandklassad vägg med trästomme” fördjupar sig författaren i gällande brandbestämmelser 

för flerbostadshus med trästomme. Arbetet fokuserar dock inte på byggnader med fler än åtta 

våningar (Persson, 2014).  

 

”Brandsäkert byggande i framtidens samhälle” har likheter med detta arbete då författarna har 

undersökt möjligheten att bygga höga trähus i fler än åtta våningar som klarar brandkraven. 

Eftersom författarna håller sig inom brandområdet har övriga svårigheter med höga trähus 

inte studerats närmare (Ahrens et al. 2015).   
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2   Metod 

I följande kapitel presenteras den metod som använts och hur arbetet har utförts.  

2.1   Metoder för genomförande 

I arbetets första skede diskuterades frågeställningar fram som var av intresse för författarna. 

Företag kontaktades innan examensarbetet hade startat. Ett möte ägde rum med 

avdelningschefen i byggprojektering på WSP, kort därefter startade samarbetet med företaget. 

Under andra mötet med avdelningschefen togs flera förslag fram, under diskussion beslutades 

att höga trähus var av intresse och där växte även syftet med arbetet fram. Syfte och avgränsning 

togs fram med avsikt att leda arbetet i rätt riktning och där bestämdes också att intervjuer skulle 

ske. Litteratursökning på universitetsbiblioteket gjordes och la en del av grunden till arbetet. 

Utöver detta gjordes informationssökning på internet med hjälp av sökmotorn Google för att 

kunna ta fram pågående, avslutade och planerade projekt inom ämnet och genom dessa projekt 

söktes personer att intervjua. Under möten med avdelningschefen på WSP togs flera kontakter 

fram som har erfarenhet inom projektering och träbyggnad.  
 
Intervjuer skedde med erfarna aktörer inom byggprojektering. Frågor som underlag till 

intervjuer gjordes för att underlätta intervjumomenten. Dessa frågor ändrades under arbetets 

gång eftersom det som var relevant för uppgiften kom fram ju fler intervjuer som gjordes. 

Frågeställningen skickades i förväg till den person som skulle intervjuas för att ge tid till 

förberedelser. Flera intervjuer skedde på WSP kontor medan övriga intervjuer gjordes via 

telefonsamtal. De som kontaktades för intervjuerna valdes med tanke på hur stor erfarenhet som 

fanns inom ämnet. I vissa intervjuer var aktören inriktad mer inom en specifik del i 

projekteringen och gav en större bild i den inriktningen. 
 
Frågorna som ställdes var öppna, vissa frågor uppfattades som svårtolkade och förklarades då 

under intervjun. Intervjuerna spelades in vilket visade sig vara nyttigt för att få ut det mesta av 

intervjuerna. Om det var oklarheter under intervjun gick det lätt att gå tillbaka till den inspelade 

ljudfilen och lyssna återigen på det som sagts. Intervjuerna transkriberades i efterhand i ett 

separat dokument. Sedan togs det viktigaste från intervjuerna och placerades in i uppsatsen. 

 
Området som valts till arbetet handlar om vilka utmaningar som projektörer stöter på under 

projekteringsstadiet. Kvalitativ metod ansågs vara lämplig för att få fram det syfte som arbetet 

grundar sig på. En kvalitativ metod är bra för att få närhet till uppgiftslämnarna. En kvalitativ 

ansats bör väljas när beskrivningar från uppgiftslämnare får variera och när en oklar 

problemställning existerar som behöver exploreras. Flexibilitet och öppenhet förekommer vid 

kvalitativa ansatser och krävs vid explorering. En kvalitativ ansats bör också användas när det 

finns lite kunskap om ämnet, när mycket information om få enheter vill nås och när studien 

behöver bli djupgående (Jacobsen, 2002). 
 
Kvalitativ metod valdes för att ett djup i studien ville nås samt att kunna diskutera öppet med 

uppgiftslämnarna och få ut mer information än vad endast svar på frågorna skulle givit. 

Metoden valdes också för att lite kunskap om ämnet förekom. 

2.2   Validitet och reliabilitet 

För att få fram tillförlitlig information om vilka utmaningar som uppstår när höga trähus 

projekteras har stort fokus varit på att intervjua personer som arbetar med projektering av höga 

trähus. De intervjuade personerna har erfarenheter och kunskap om trähus i allmänhet men bara 

två har arbetat med trähus högre än 8 våningar. Samtliga uppgiftslämnare har svarat liknande 
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på frågorna och stärker informationen som kommer från alla intervjuer. Under arbetets 

intervjumoment framgick det vilka utmaningar som projektörer möter under projektering av 

höga trähus. Denna information studerades och analyserades som sedan sammanställdes i ett 

resultat.  

2.3   Metodkritik 

När kvalitativ metod väljs bör aktning tas till vilka för- och nackdelar som kommer med 

metoden. Fördelarna för metoden är att ett djup och en detaljförståelse kan uppnås i arbetet. I 

datainsamlingen fås flexibilitet och helhetsförståelse av individ, situationen eller fenomenet. 

Nackdelarna är att informationen kan bli alltför detaljerad och kostnaderna kan bli höga 

eftersom tid måste avsättas till intervjuer. Flexibiliteten kan bli för stor och orsaka att 

undersökningen aldrig blir färdig (Jacobsen, 2002). 
 
Genom att välja intervjuer som en stor källa till uppsatsen kan personliga åsikter förekomma 

och påverka resultatet. Detta kan också betyda att talspråk uppstått och vissa meningar kan då 

misstolkats. Det som sagts har spelats upp via den inspelade ljudfilen flera gånger om oklarheter 

uppstått, detta har minskat möjliga missförstånd väsentligt.   
 
Intervjuerna har skett med aktörer som har ett intresse av träbyggnad. Detta kan medföra en 

partisk åsikt från uppgiftslämnarna och informationen som framgått kan vara av träets fördel. 

Trä anses vara det bästa materialvalet hos de intervjuade. Genom att prata med opartiska aktörer 

så kan resultatet bli pålitligare. 
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3   Teori 

3.1   Att bygga på höjden 

I kapitel 3.1 presenteras hållfasthet, beräkningsprogram, höga trähus generellt samt 

begränsningar enligt eurokoder. 

3.1.1   Hållfasthet 

Träets struktur är komplicerad där dess fysikaliska egenskaper varierar beroende på vilken 

riktning kraften kommer ifrån. Det kan beskrivas som en anisotropisk struktur. För hållfastheten 

är det viktigt att hänsyn tas till spänningsriktningen i förhållande till träets egna 

strukturriktningar samt om spänningen är i drag eller tryck. Till exempel fås största 

hållfastheten när dragning sker i fiberriktningen men vid tryck i samma riktning uppnås enbart 

cirka halva hållfastheten (Burström, 2007). Träprodukter som limträ och KL-trä har övervunnit 

dessa naturliga begränsningar i form och dimension (se kapitel 3.2.2.1 Limträ samt 3.2.2.2 KL-

trä). 
 
Samtliga konstruktörer som intervjuats säger att hållfastheten i trä inte påverkas av ålder, till 

skillnad från betong som får en ökad hållfasthet ju längre tid som går. Däremot minskar 

hållfastheten i trä vid fuktning och hållfastheten ökar när trä torkar. 

 
Det finns faktorer som reduceras i normen som till exempel lastens varaktighet, utöver dessa så 

finns ingen ytterligare faktor att ta hänsyn till när det kommer till ålder på trävirke, säger 

Rönnblom i en intervju. Det gäller att rätt faktorer valts när det dimensioneras. Trä har ingen 

utmattning i böjning, att gå på bjälklag många gånger påverkar inte hållfastheten. Stålbeslag 

däremot kan ta stryk av rörliga laster. Därför kommer kombinationen av trä och stål att minska 

i hållfasthet vid rörliga laster. 

 
Lindström säger att trä håller väldigt bra så länge det är skyddat från fukt och andra skador. 

Kyrkor och broar som är från 1500-talet håller fortfarande utan problem. Retelius påpekar också 

att fukten påverkar hållfastheten om trä exempelvis används utomhus. I Eurokoder finns det 

hänvisningar till hur hållfastheten reduceras i förhållande till klimatklasserna. Som det står i 

ovanstående stycke så är trä som starkast när det är torkat, men ingen hållfasthetsskillnad finns 

som beror på ålder av konstruktionen.  

 
Johansson påpekar att det är viktigt att tänka på hur fukt hanteras vid montage. Betong i sig är 

inte så känslig om det kommer fukt på den medan trä är känsligare. Det behövs väderskydd vid 

montage. 

3.1.2   Hur högt går det att bygga? 

Rönnblom anser att denna fråga är svår att besvara då det inte finns en teoretisk gräns fastställd. 

Martinsons1 system är inte lätt att verifiera, det finns inte data för att kunna bygga hus på 30 

våningar utan att gå stegvis uppåt. 

 
Crocetti menar att i dagens läge är det mesta möjligt, men det kommer att bli höga kostnader. 

Det kan bli stor utmaning att klara svikt och vibrationer när en byggnad börjar uppnå en hög 

                                                 
1 Martinsons är en familjeägd träförädlingsindustri i fjärde generationen som startade år 1929. Det är 
En av Sveriges största träförädlingsindustrier och ledande i Sverige inom produktion av limträ. Ungefär 
440 anställda i koncernen och omsättningen ligger på drygt 1,5 miljarder kronor (Martinsons, u.å). 
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höjd och endast byggs i trä. Det är mest en kostnadsfråga men det borde också finnas en 

teoretisk gräns där förhållandet mellan densitet och e-modulen bestämmer hur högt det går att 

bygga. 

 
Elasticitetsmodul (e-modul) är ett begrepp som beskriver förhållandet mellan spänning och 

töjning. Detta begrepp skrivs som E och är en konstant. Ett material är elastiskt om 

deformationer från laster återgår vid avlastning. I vanliga fall är dessa deformationer 

proportionella mot lastens storlek. När materialets elasticitetsgräns överskrids vid 

deformationer uppstår förändringar och bristningar av materialets bindningar vilket medför att 

materialet inte återgår till sin ursprungliga form. Detta kallas plastiska deformationer 

(Burström, 2007). Trä har en E-modul på 13 000 MPa vilket är lägre än betong som har ett 

värde på 30 000 MPa och betydligt lägre än stål vars E-modul är 210 000 MPa (Lindström). 

3.1.3   Tidigare projekt: Treet 

Världens högsta höghus med bärande limträstomme är placerad i Bergen, Norge. Byggnaden 

är 45 meter hög. Fasadbeklädnaden består av stål och glas och byggnaden har 62 lägenheter 

som är indelade på 14 våningar. Treet, som byggnaden heter, har tre likformiga delar som är 

sammansatta på höjden, se Figur 3.1. Två förstärkta våningsplan i betong samt ett 

limträfackverk runt byggnaden som ska ta emot horisontella och vertikala laster så som vindlast, 

snölast och egentyngd (Svenskt trä, 2016a). 

 
En källarvåning med betongplatta som tak utgör grunden. Fyra bostadsmoduler med 

korslimmad trästomme (KL-trä) bygger på höjden, dessa har placerats ovanpå källartaket. Ett 

utanpåliggande fackverk i 5 våningar står på pålade plintar, fackverkets översta del är förstärkt. 

En femte bostadsmodul, som kallas för “kraftvåning”, är placerad ovanför de andra fyra, men 

vilar på det utanpåliggande förstärkta fackverket. Denna våning utgör en brytning mellan de tre 

likformiga husdelarna och har ett ovanpåliggande betongbjälklag. Dessa fem moduler bygger 

en av tre husdelar. Ovanpå den femte “kraftvåningen” placeras liknande uppbyggnad som de 

fem nedre modulerna. Och detta fortsätter tills byggnaden sträcker sig 14 våningar (Svenskt trä, 

2016a). 

 

 
Figur 3.1 Bild som visar trästommen och betongbjälklagen på Treet (Bjertnaes, 2014). 
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Denna uppbyggnad ger en stark hållbarhet mot vertikala laster samt att brandspridningsrisken 

minskar. Vid brand förkolnar limträ med cirka 0,7 millimeter per minut och byggnadens 

fackverk behöver således dimensioneras för att bibehålla hållfastheten i minst 90 minuter under 

brand. Brandsläckande anordning i form av sprinklers finns. Hisschakt och trappor består av 

KL-trä som behandlats med brandhämmande lack (Svenskt trä, 2016a). 

3.1.4   Beräkningsprogram 

Det behövs inte något specifikt beräkningsprogram för just trä, utan så länge projektörerna 

kommer överens om vilken beräkningsmetod som ska användas så går det valda 

beräkningsprogrammet att anpassa. Det går att använda befintliga beräkningsprogram och det 

finns program där trä går att införa (Lindström). Om KL-virke används får konstruktörer 

använda sig av statik-program som kan hantera skivor. Det finns program på marknaden som 

kan utföra ramanalys. Med dessa kan modellering av pelarbalksystem utföras. I andra program 

kan modellering ske i skivor som kan fungera för KL-trä men denna metod är inte fullt pålitlig 

då knutpunkterna modelleras som oeftergivliga, men all deformation sker just i dessa 

förbindelser (Crocetti). 

 
Det finns program som går att använda för att göra svängningskontroller. Det är mycket att 

hålla reda på för de som kör programmen eftersom skjuvcentrum ska kollas i ett antal plan 

lokalt i träskivan. Ofta görs en global analys för vindvridningar. När enskilda väggar sedan ska 

dimensioneras så plockas data ut ur programmet på vilka moment som behövs och vilka 

påkänningar som skivan får (Rönnblom).  

Även om det fungerar använda de program som finns så skulle dessa kunna utvecklas och 

anpassas mer och framför allt tillföra ett bredare register i beräkningsprogrammen (Johansson). 

3.1.4.1   FEM-Design 
Vid beräkning av högre trähus används FEM-design (Johansson). FEM-Design är en 

programvara för avancerad modellering skapad och utgiven av Strusoft. Det används till 

analysering av konstruktion och element av bärande stål-, betong-, och träkonstruktioner i 

enlighet med Eurokoderna, se Figur 3.2. Enligt Strusoft är denna programvara idealisk för alla 

olika typer av konstruktionsuppgifter, så som global stabilitetsanalys för större konstruktioner 

till enkelelementdesign (Strusoft, u.å). 
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Figur 3.2 Exempelbild på en FEM-modell av Treet i Norge (Bjertnaes, 2014).  

3.1.4.2   Statcon 
Dimensioneringsprogrammet Statcon används till att kontrollera och dimensionera pelare, 

balkar och träförband och hanterar bland annat konstruktionsvirke och limträ. Detta görs enligt 

Eurokods regler. När dimensioneringskoll ska göras tar programmet hänsyn till den valda 

beräkningsnormen (Elecosoft, 2016). 

3.1.5   Borde det byggas höga trähus? 

Rönnblom anser att ett trähus kan ha sin största potentiella nytta vid “normalhöga” hus, det 

vill säga tre till åtta våningar. “Prestige-projekten att bygga högt är inte riktigt det som behövs 

för att bygga mer i trä. Det är kul att visa att det går.”  

 
Det är något som kommer och det kommer säkert uppgå till 10 procent av marknaden, detta på 

grund av miljöaspekten som driver på, påpekar Lindström. Stora volymen av hus kommer bli 

mellan 4-15 våningar, några få byggnader kommer att byggas på högre höjder bara för att visa 

vad som går att bygga. 

 
Crocetti anser att trä är ett bra materialval men tycker inte att konstruktioner som enbart 

använder trä är en bra lösning. Ett hus som har kombinerat material som exempelvis trä och 

betong verkar mer rimligt. I Sverige finns det så mycket mark i förhållande till befolkning, 

marknadsbehovet av höga hus finns därför inte. 

 
Koldioxid lagras i stommen och är en av fördelarna för trähus. Träbyggnader måste fortsätta 

utvecklas för att utmana andra material i utvecklingen och byggbranschen ska inte nöja sig med 

de system som finns idag. Att använda material på rätt ställe är viktigt menar Johansson. 

3.1.6   Eurokoder 

1975 antog EG-kommissionen ett arbetsprogram för byggområdet med målsättningen att 

samordna tekniska specifikationer och avlägsna tekniska handelshinder. Detta program skulle 

sedan ersätta medlemsländernas egna regler för dimensionering av byggnadskonstruktioner. 
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Det är detta program som kallas eurokoderna (Svensk standard). EKS är en föreskriftserie som 

kompletterar eurokoderna efter Sveriges nationella val av exempelvis förutsättningar avseende 

klimat, geologi, säkerhetsnivå och levnadssätt (Boverket, 2016).  

 
Eurokoderna är uppdelade i olika standarder där standarden EN 1995 Eurokod 5 omfattar 

dimensionering av träkonstruktioner. Den är uppdelad i två huvuddelar, 1995-1 Allmänt och 

1995-2 broar, där 1995-1 används som underlag för den här studien. 1995-1 är även den indelad 

i två kategorier, 1995-1-1 Allmänt - Gemensamma regler och regler för byggnader samt 1995-

1-2 Allmänt - Brandteknisk dimensionering. 

 
Reglerna i Eurokoderna vänder sig till allmänt bruk gällande dimensionering av 

byggnadskonstruktioner. När det gäller mer sällsynta och ovanliga konstruktioner måste 

särskilda expertutredningar utföras då Eurokoderna inte omfattar specialfall (Svensk standard). 
 
I en intervju med Rönnblom så anses det att Eurokoderna kan behöva specificeras mer mot 

träbyggnad för att göra det lättare att följa dessa under projekteringen av höga trähus. På WSP 

i Skellefteå så följs Eurokoderna i den utsträckning som är möjlig. Även om det mesta är skrivet 

för betongbyggnad. 

 
Enligt Lindström går det att följa de svenska anpassningarna upp till tio våningar, men det blir 

problematiskt när byggnaden blir högre. Treet i Norge följer en anpassning som går ifrån den 

svenska anpassningen. 

 
Crocetti anser att eurokoder aldrig kommer att täcka alla möjliga områden. Det går att följa 

eurokoderna men en extra koll bör dock göras när vindinducerande vibrationer beräknas. Om 

en byggnad har konstiga former och slanka konstruktioner så görs ett vindtunnelförsök och där 

undersöks hur konstruktionen beter sig under vindbelastning i olika riktningar. 

 
Konstruktörer gör inga undantag utan följer det som står. Det går att utföra tester om det inte 

går att räkna fram ett resultat. Lindbäcks (ett familjeägt företag med industriell produktion) har 

lösningar som i många fall är uppbyggda på tester. Vissa moment går inte att räkna fram och 

då kan tester utföras där det går att avgöra hur momenten ska utföras (Johansson).   

3.1.7   Prefabricering 

På 2000-talet var hög prefabriceringsgrad populärt. Snickare skulle inte vara på byggen utan 

det skulle finnas montörer med silkhandskar som monterade ihop alla prefabricerade delar på 

byggen. Modulerna levererades med färdiga golv, avloppsrör och elrör som var dragna samt 

eldosor som satt på plats. Problemet för en materialleverantör med sådant system är att en 

elektriker och rörmokare behövs även fast alla dosor och rör är på plats. De vet inte hur rör är 

dragna och måste därför ta tiden att lära sig det innan de kan börja med montaget, de tar då lika 

mycket betalt som om de hade dragit rör och slangar själva från början. Ett sådant system blir 

indirekt dyrare. Detta har gjort att Martinsons på senaste åren har levererat enbart KL-

trästommen. En stomme för ett åttavåningshus reses på bara fyra veckor och inga torktider 

behövs. Detta gör att åtta elektriker kan sättas in på varsitt plan och göra det de är bra på. 

Likadant gäller rörmokare. Satsningen har blivit lyckad och Martinsons har varit ensamma i 

världen med att använda denna höga prefabriceringsgrad (Wilded). 
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3.2   Material 

Nedan följer kort beskrivning av materialen trä, betong och stål samt information om 

stommaterial i trä. 

3.2.1   Materialet trä 

Trä använder sig av koldioxid när de växer och lagrar sedan koldioxiden inuti träet. Detta gör 

att koldioxidutsläppet minskas när trä används som byggnadsmaterial (Svenskt trä, u.å.b). Stål 

och betong använder stora mängder fossila bränslen i tillverkningsprocessen. Att ersätta dessa 

material med trä skulle innebära en stor minskning av det ekologiska fotavtrycket. Enligt 

Svenskt trä har beräkningar skett på hur mycket koldioxid per kubik trämaterial som kan 

ersättas om trä ersätter material med icke förnybara källor. Denna beräkning visar att på en 

kubik trämaterial finns en ersättningsfaktor på 1,6 ton koldioxid. En lägenhet med trästomme 

som är industriellt producerad ersätter alltså 16 ton koldioxid. 

 
Det blir allt viktigare att tänka på hur energiåtgången ser ut idag. För att få ett mer klimatsmart 

byggande och en miljövänligare byggindustri måste byggmaterialen väljas noggrant, och då det 

viktigt att kunna ersätta material (Svenskt trä u.å.b).  

 
Till skillnad från andra material som har ett kretslopp som slutar med återanvändning, så har 

trä två olika kretslopp, ett kort och ett långt. I det korta kretsloppet återanvänds material eller 

komponenter. Där finns produkter såsom fönster, dörrar, virke, lastpallar, kabeltrummor och 

förpackningar. Dessa produkter kan återanvändas i form av att produkterna tillvaratas och ett 

byte av ägare sker. Skogen står för det längre kretsloppet. Näring till träden bildas genom att 

koldioxid och solenergi tillsammans fångas upp av träden genom fotosyntesen. Trämaterialets 

beståndsdelar återanvänds sedan genom förmultning i naturens kretslopp (Svenskt trä u.å.b). 
Att förbränna nyproducerat trämaterial för att tillverka energi är inte ekologiskt hållbart. 

 
Trä går aldrig till deponi, materialet som inte längre går att återanvända eller återvinna 

förbrukas istället genom förbränning och skapar således också energi (Svenskt trä, u.å.b). En 

annan aspekt som sällan tas upp är att trä är ett hälsosamt material som kan ge en god 

inomhusmiljö (Svenskt trä, u.å.c). 

 
Intresset för att bygga i trä har ökat, mycket på grund av att miljöpåverkan är så hög i 

byggindustrin samt att fördelarna med att bygga i trä är många. Fördelarna har 

uppmärksammats under de senaste årtionden. Att bygga i trä betyder ett miljövänligare val om 

man jämför med t.ex. betong, tegel och stål som inte kommer från förnybara källor. Byggnader 

som uppförs med trästomme fortsätter under hela livslängden att lagra koldioxid i träet (Svenskt 

trä, u.å.c).  

 

3.2.1.1   Trä och miljö 
Trä är en lokal förnybar naturprodukt som kräver korta transporter. När träprodukter produceras 

bildas det minimalt med avfall eftersom biprodukterna tillverkas till bl.a. pellets. Därefter 

förbränner man pellets som alstrar energi (Svenskt trä, u.å.b). 

 
Företag skriver ut beräkningar för hur en byggnads totala miljöpåverkan ser ut under dess 

livscykel, trots att det inte finns ett system för att kunna räkna ut detta. Det finns istället flertalet 

miljöcertifieringssystem som visar hur energieffektiviteten för en byggnad ser ut, det vill säga 

att det går att göra en beräkning för den troliga energianvändningen och det är detta företagen 

ger ut till kunderna (Svenskt trä, u.å.b). 
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Många tror att skogarna kommer att försvinna om man börjar använda trä i större utsträckning, 

men i dagens läge är tillväxten högre (120 000 000 m3sk) än vad avverkningen är (80 000 000 

m3sk) i Sverige (Hansson, u.å). 

 

3.2.1.2   Att bygga med trä 
Tack vare ny teknik, ett uppmärksammat fokus på miljöpåverkningar och brist på framtida 

resurser så har det skapats ett nytt intresse för att bygga höghus i trä (Streng, 2014). En byggnad 

definieras som en träkonstruktion om stommen består av trä. Fasaden kan dock kläs med puts 

vilket kan dölja det faktum att huset är ett trähus. Stommar gjorda av andra material, som till 

exempel betong, med en träfasad räknas inte som en träkonstruktion (Svenskt trä, u.å.d). 

 
Anledningen till att intresset för att bygga med trä har ökat på senare tid är främst nyordningen 

i byggföreskrifter och utveckling av träbaserade konstruktionselement. Dagens synsätt på brand 

i träbyggnader har förändrats i och med att internationell forskning om brandrisker och 

utveckling har eliminerat risken för stadsbränder. Den stombärande träkonstruktionen visar sig 

också ha fördelar ur brandsynpunkt tack vare materialets bibehållna och beräkningsbara 

funktion under brandbelastning (Svenskt trä, u.å.d). 

 
Trä är ett lätt material i förhållande till sin bärstyrka vilket ger bättre möjligheter för att skapa 

större sammansatta komponenter. Detta i sin tur gör att processen från tillverkning till 

montering ökar eftersom förtillverkningsgraden ökar. 

 
En byggteknik som är vanlig i USA är platsbyggda trähus som även kallas för lösvirkeshus. 

Dessa görs vanligtvis upp till 7 våningar. Tekniken innebär att trästommen byggs upp på plats. 

Kapning av virke sker antingen innan det fraktas eller på arbetsplatsen, därefter byggs huset 

upp bit för bit. Om prefabricerade element används istället för lösvirke, kan byggtiden minska. 

Stomme, isolering, ytskikt som är färdigmålade, installationer för el, tele, data och vvs kan 

förtillverkas i färdiga byggelement, det som då återstår på montageplatsen är 

sammankopplingen av de olika elementen (Svenskt trä, u.å.d). 
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3.2.2   Träbaserade stommaterial 

I kapitlet träbaserade stommaterial presenteras två vanliga konstruktionsmaterial som används 

i stommen när höga trähus byggs. 

 

3.2.2.1   Limträ 
Limträ tillverkas genom att trälameller fingerskarvas och limmas ihop med ett syntetiskt lim 

som Figur 3.3 visar. Trä är ett inhomogent material med kvistar som kan försämra hållfastheten 

väsentligt. Genom att limma ihop flera lameller utjämnas inverkan av dessa kvistar och 

defekter. Det är en industriellt tillverkad naturprodukt som främst används till bärande 

konstruktioner där styvhet, beständighet och hållfasthet är de essentiella egenskaperna. Då 

limträ består av trä som är en förnybar resurs är miljöpåverkan liten, dessutom är 

energiåtgången vid tillverkningen av limträ liten i förhållande till andra material som betong. 

Andelen lim i limträ är mindre än 1% av vikten. Till limträ används lim av två olika klasser, 

limtyp 1 och limtyp 2. I dagsläget används melamin-urea-formaldehyd-lim, även kallat 

melaminlim. Utöver de miljövänliga aspekterna är limträ ett starkt material i förhållande till 

vikten (Svenskt trä, 2016e). 

 

 
Figur 3.3 Visar hur limträ är uppbyggt. Till vänster en vanlig träbalk och till höger en 

limträbalk (Svenskt trä, u.å.f). 

 

3.2.2.2   KL-trä 
KL-trä är en massiv och stark limträskiva av hyvlat granvirke. KL-trä är en förkortning av 

korslimmat trä. Vartannat skikt limmas korslagt vilket ger en ökad formstabilitet, se Figur 3.4. 

Dessa skivor bildar ett byggelement som klarar av stora påfrestningar, det är tåligt och tvärstyvt 

i förhållande till sin lätta vikt, klarar av höga spännvidder och montagearbetet går fort att utföra. 

Det massiva materialet ger bra brandmotstånd samtidigt som en fuktbuffrande egenskap i KL-

trä ger en god inomhusmiljö (Martinsons handbok i KL-trä, 2016). 

 
Om KL-trä används som bjälklag i en byggnad ges valfriheter vad gäller planlösningar eftersom 

den stora spännvidden ger möjligheter till stora fria ytor. Även yttertak byggs av KL-trä, vid 

leverans av ytteraksmoduler kommer sammansatta element som täcker stor yta, detta kläs sedan 

med ett ytmaterial, ofta tegel eller plåt, och ger ett färdigt yttertak som är stabiliserande och 

vattentätt. Inga ytterligare skivor behövs för stabilisering (Martinsons handbok i KL-trä, 2016). 
Ett väggelement av KL-trä har många fördelar tack vare sin goda stabiliseringsförmåga och 

höga lastbärighet. Brand- och ljudavskiljning är två andra byggnadsfysikaliska egenskaper som 

ges av materialet och är en av anledningarna till varför KL-trä väljs som väggkonstruktion 

(Martinsons handbok i KL-trä, 2016). 
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Figur 3.4 Bilden visar hur väggelement av KL-trä är uppbyggt (Martinsons, u.å.b). 

3.2.3   Betong och stål  

3.2.3.1   Betong 
Betong utmärker sig genom att ha god hållfasthet, formbarhet och beständighet. Tack vare dessa 

egenskaper används betong till bärande konstruktioner och i miljöer med stora påfrestningar av 

nötning och fukt (Burström, 2007). Livslängden hos betongen är lång och behovet av underhåll 

litet. Den stora vikten hos betong gör den lufttät och ljuddämpande (Svensk betong, u.å.a). En 

nackdel med betong är att cementtillverkningen avger stora mängder koldioxid, så mycket som 

3-4 procent av totala koldioxidutsläppen i världen. Det mesta av utsläppen kommer från 

kalcineringsprocessen där kalksten upphettas och avger sin bundna koldioxid, men även 

förbränning av bränslen som används vid tillverkningen bidrar till utsläppen (Svensk betong, 

u.å.b). 

 

3.2.3.2   Stål 
Stål är tillsammans med trä och betong ett av de vanligaste materialen som används till 

byggnader (Burström, 2007). De utmärkande egenskaperna hos stål är hög sträckgräns och 

draghållfasthet, hållbarhet, stor formbarhet och bra termisk ledningsförmåga. Utöver detta har 

rostfritt stål en egenskap att kunna motstå korrosion (Total Materia, 2017). Fördelen med stål 

är dess hållfasthet i relation till dess vikt. Genom att använda stål med hög hållfasthet behövs 

mindre materialmängder till avsedd funktion, vilket är en fördel vid tunna och smidiga 

konstruktioner. Detta leder till mindre resursuttag, utsläpp, energianvändning och färre 

transporter (Jernkontoret, 2015). 
 

3.3   Problemområden i projektering 

3.3.1   Fukt 

3.3.1.1   Trä i fukt 
Trä är ett organiskt material med fuktrörelser som är mycket stora. När träkomponenter ska 

monteras är det viktigt att dess fuktkvot stämmer överens med jämnviktsfuktkvoten i den 

omgivande miljön. Trä suger vatten kapillärt och uppsugningen är 20 gånger större i 

fiberriktningen än i radiella, därför är det av stor vikt att skydda ändträ med fuktavvisande 

behandling eller konstruktivt skydd. Fuktigt trä tappar dessutom hållfasthet (Burström, 2007). 
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Med krypning menas att trä rör sig under påverkan av belastning. Om en konstant last placeras 

på ett bjälklag kommer bjälklaget att böjas ned mer med tiden som går. Krypning, som det 

kallas, förekommer i de flesta material i en viss mån. I trä blir krypning större ju högre fukthalt 

ett trävirke har. Vid en tillräckligt hög last kommer brott ske på grund av krypning (Träguiden, 

2003a). 

 

Om trä fuktas kan det angripas av svampar. Det finns två olika huvudgrupper för svampar, 

rötsvampar och missfärgade svampar. Missfärgade svampar påverkar inte träets hållfasthet 

anmärkningsvärt men kan ge ett sämre inomhusklimat då många mögelsvampar avger en 

otrevlig lukt. Rötsvampar däremot försämrar träets hållfasthet (Burström, 2007). 

 

3.3.1.2   Limträ Fuktkvot 
Vid leverans av ett virkesparti används begreppet målfuktkvot som definieras enligt SS-EN 

14298. Begreppet målfuktkvot kan dock inte helt och hållet appliceras på limträprodukter. Ett 

virkesparti som har beställts med målfuktkvoten 12 % får ha medelfuktkvot mellan 10,5 % och 

13,5 % som exempel. Vid limträ måste varje lamell ha mellan 6 % och 15 % i fuktkvot och vid 

leverans får fuktkvoten i limträelemtentet inte överstiga referensfuktkvoten 16 %. Denna 

referensfuktkvot motsvarar målfuktkvoten 16 %. Vid montering får limträ inte ha en fuktkvot 

som överstiger målfuktkvoten 16% och vid inbyggnad får ytfuktkvoten inte överstiga 18 % 

enligt AMA Hus. 

 
Alla produkter tillverkade av trä rör sig när fuktkvoten ökar eller minskar. Limträ har dock en 

mindre tendens att kröka och vrida sig när träet sväller och krymper i jämförelse med massivt 

virke. Detta eftersom limträ är tillverkat av fingerskarvade och limmade trälameller vilket 

reducerar rörelser i träet (Svenskt trä, 2016e). 

 

3.3.1.3   KL-trä och fukt 
Vanligt massivt virke ändrar form och rör sig vid fuktförändringar. Eftersom KL-trä består av 

korslimmade skivor så varken rör sig eller ändras formen i KL-trä som för massivt virke.  

KL-trä kräver inte heller någon torktid vilket ger ett mer effektivt montage och ytskikt kan 

appliceras direkt efter montaget (Martinsons handbok i KL-trä, 2016). 

 

3.3.1.4   Betong 
Betong används ofta där fukt och nötning förekommer. Fasader, industrigolv, husgrunder, broar 

samt vägar är exempel på sådana områden. Men fukt orsakar problem för alla material. Ju högre 

fukthalt ett material har desto sämre blir värmeisoleringen och risken för byggnadsskador ökar. 

Betong sväller när fukt tillförs. Utvändiga material som innehåller fukt fryser sönder när det är 

minusgrader ute. När betong torkar sker det krympningar, vilket kan orsaka sprickor eller att 

kanterna på en betongplatta reser sig (Burström, 2007). 

 

3.3.1.5   Projektering för fukt 
Under projektering av höga trähus och trähus generellt krävs extra noggrant arbete. Fuktkällor 

måste först ses över. Olika exempel på fuktkällor kan ses i Figur 3.5. Om trä blir fuktigt kan 

rötskador uppstå som gör att hållfastheten blir sämre. På höga höjder kan nederbörd med hjälp 

av kraftig vind ta sig i en vinkel riktad uppåt. Då måste takfötter skyddas därefter. På ett tätskikt 

kan det bli en vattenfilm av exempelvis regnvatten. Om det då skulle finnas ett litet hål i detta 

tätskikt kan hela vattenfilmen pressas in i det lilla hålet vid tryckskillnad på tätskiktet. Det 

innebär att lite krävs för att mycket vatten ska kunna ta sig in i byggnaden. Läckage som uppstår 

i vattenledningar måste upptäckas snabbt. I vissa fall används ett läckagelarm som består av 
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fuktsensorer som är kopplat till en central. Om larm saknas ska vattnet annars samlas på golvet 

så det går att upptäcka manuellt (Axelsson). 

 

 
Figur 3.5 Exempelbild på fuktkällor. (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) 

 
Alla delar som transporterar vatten behöver vara lättillgängliga ifall skador skulle uppstå. Andra 

delar som också riskerar fuktskador bör vara lättillgängliga att kolla upp (Crocetti). 

     
I teorin är det ingen skillnad på att projektera ett betonghus eller ett trähus när det kommer till 

fukt. I praktiken är det svårare, enligt Rönnblom. Betong tål fukt och släpper inte igenom fukt 

så lätt, därför behövs ingen plastfolie för betong. Fog används i de områden där det måste tätas. 

Trä släpper lättare igenom fukt och diffusionsspärrar behövs. Diffusionsspärrarna måste 

monteras och hanteras korrekt så ingen risk för montageskador sker som kan leda till otätheter 

och läckage (Rönnblom).      
 
Klimatskydd vid montering kan påverka hela byggtiden positivt. 
En balk på 12 meter från fabriken kan bli flera centimeter längre när den kommer ut till 

byggplatsen om den blir fuktig. Då blir det problem med toleranser och att få balken att att 

passa in i konstruktionen eftersom balken då blivit längre än vad konstruktionen är gjord för 

(Johansson). 

 

3.3.1.5.1   Krympning 
Eftersom trä har en lägre E-modul så kommer det att tryckas ihop mer både på grund av laster 

och uttorkning (Lindström). Krympning av en träbyggnad kan ske på några millimeter per 

våning. I ett högt trähus kan detta resultera i att byggnaden krymper med flera centimeter, och 

då är vertikalstammarna för avlopp utsatta för höga påfrestningar. Därför finns det anvisningar 

till att en teleskopanslutning ska finnas i byggnaden som kan följa husets rörelser utan 

komplikationer. De horisontella avloppsledningarna påverkas också av detta genom att bakfall 

eller isärdragning riskeras (Rönnblom). Utöver de teleskopstigande avloppsledningarna som 

behövs kan andra delar som är vertikala i byggnaden finnas. Utrymme måste ges så dessa har 

en viss flexibilitet (Lindström). 
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Till många projekt byggs det loftgångar. Ofta byggs dessa in i stommen i bakkant men står på 

egna pelare av stål i framkant. Huset, som är byggt i trä, krymper medan stålpelarna står kvar i 

ursprungliga höjden. Detta kan leda till att loftgången har en lutning mot byggnaden som gör 

att regnvattnet rinner mot huset och kan orsaka fuktskador. Om detta ska förhindras kan 

loftgångens lutning från fasaden överdimensioneras så vattenavrinningen alltid sker åt rätt håll, 

eller så kan en pelarfot monteras som är justerbar i höjd (Rönnblom). 

 
Rörelserna börjar bli ganska stora vid 8-10 våningar. Om en byggnad har fler material så som 

en stabiliserande kärna i betong så måste hänsyn tas till att materialen rör sig olika. Det kan bli 

stora nivåskillnader. Vid höga hus över 10 våningar (20-30 våningar framför allt) så behövs 

ofta en kärna av ett stabiliserande material såsom stål och/eller betong. Vid användning av ett 

system som kallas trä8-systemet så blir det betydligt mindre problem då trästommen arbetar i 

tryck parallellt mot fiberriktningen så det blir betydligt mindre rörelse (Crocetti). 
 
Trä8-systemet lanserades av Moelven Töreboda 2009. Det är ett öppet pelarbalksystem som 

använder sig av enbart trä. Med en helt ny stabiliserings- och bjälklagskonstruktion klarar 

systemet av spännvidder på bjälklaget upp till 8 meter. Systemet är uppbyggt med 

standardmoduler som är 8x8 meter (Se exempelvis Trä8). 
 
Upp till nio våningar är det inga problem anser Wilded. Vid 20 - 30 våningar beror det på vilka 

lösningar som används. Om ett bjälklag ställs ovanpå en stående vägg, och en ytterligare 

stående vägg ställs på bjälklaget så kan varje bjälklag krympa med en millimeter vilket blir 

mycket när huset uppgår till 30 våningar och detta kan bli ett problem. Ett alternativ till detta 

skulle vara att hänga in bjälklaget innanför väggen så de stående väggarna står ovanpå varandra, 

utan ett bjälklag emellan (Wilded). 

3.3.2   Akustik 

Det finns vissa fördelar med stommar av lätt material när det kommer till akustik. Lätta stommar 

som trä i det här fallet har god isoleringsförmåga avseende luftburna ljudkällor såsom ljud från 

TV-apparater och samtal. Dessa fördelar behöver tas tillvara på. Det negativa med lätta 

stommaterial är att låga frekvenser “basljud” och vibrationer från någons steg över ett golv 

fortplantar sig i större grad i trä än vid tyngre material som betong (Hagberg, 2013). 

 
Det är vibrationer som skapar lågfrekventa ljud. Trä är ett material som lätt sviktar och skapar 

vibrationer. Då betong är stumt så uppstår inte samma problem med vibrationer och 

lågfrekventa ljud. Bekymmer med ljud kan uppstå med alla material men det kritiska med 

träkonstruktioner är att blir det inte rätt från början kan det bli näst intill omöjligt att fixa till 

problemet i efterhand (Hagberg, 2013). 

 
Dimensionering sker alltid efter vibrationer och ljud. Det är då bra att kunna mäta och beräkna 

hur vibrationer och ljud beter sig i träbyggnader i datorprogram. Ett treårigt gammalt projekt 

som kallas Silent Timber Build är nu i sluttampen och meningen med projektet är att få fram ett 

lämpligt sätt att beräkna hur ett trähus ska uppföras för att konstruktionen ska vara så 

ljudisolerande som möjligt. I ett samarbete mellan experter från sju europeiska länder har de 

gjort en gruppering av olika tekniska lösningar. Grupperingen kan användas för att bedöma 

ljudisoleringsförmågan i grova lag. Dessa kan sedan finjusteras med hjälp av en programvara 

som kallas “SEAWOOD”, vilket är ett beräkningsprogram som gör det möjligt att beräkna olika 

ljudnivåer i en byggnad, utan att använda en storskalig, verklig modell. Mycket av 

ljudisoleringen i en byggnad beror på hur konstruktionen ser ut. Några faktorer som kan bättra 
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ljudisoleringen är fjädrande undertak eller dämpande övergolv och de kan också vara helt 

frikopplade från varandra (Hagberg och Augustsson, 2017). 
 
Det är vanligt att en duktig akustiker finns med under projekteringsfasen. För att minska 

ljudtransmission mellan olika våningsplan monteras en vibrationsdämpande list mellan 

träbjälklagen. Den vibrationsdämpande listen tar 2 mm per våning och absorberar mycket av 

de ljud som annars transmitteras mellan våningarna. Stegljud och luftljud behöver ses över 

beroende på hur bjälklagsuppbyggnaden kommer att se ut, det vill säga vilka material som ska 

användas som övergolv samt undertak. Offentliga byggnader såsom skolor och kontor behöver 

sällan vibrationsdämpande lister. Däremot kan bjälklag som bär fläktrum komma att behöva 

vibrationsdämpande lister eftersom större vibrationspåfrestningar sker i dessa utrymmen. Även 

ett ljudisolerande innertak samt vibrationsdämpande fundament under fläktaggregatet brukar 

användas (Rönnblom). 

 
De som bor i trähus tycker ofta att den upplevda ljudmiljön är bättre än vad tabellvärden för 

trähus visar. Detta kan bero på att mätmetoden är anpassad för betong och hur ljudet upplevs i 

betonghus. Inte bara decibeltalet utan även frekvenserna spelar roll.  
 

De har gjort boendeundersökningar i trähus där de når begränsningar mellan exempelvis 

ljudklass C och B, då är folk väldigt nöjda. Det är inte bara det faktiska decibeltalet som gör 

hela upplevelsen utan det är mycket vilka frekvenser som går igenom också. Det kan vara högre 

ljud men det är ingen störande frekvens. Folk är ganska nöjda med ljudmiljöerna i 

träbyggnaderna även om mätningen visar att de borde vara mer missnöjda (Rönnblom). 

 
Det är svårt att räkna på akustiken och att testa bör vara den bästa lösningen. Det är små detaljer 

som gör skillnader, säger Crocetti. På Martinsons byggs hus upp i en av fabrikerna. Sen provas 

olika varianter med hjälp av en akustiker där ändringar sker tills ett bra resultat kommer fram, 

då användes sedan det systemet som en standard. Frihängande undertak samt 

vibrationsdämpande lister användes (Lindström). Hur akustiken arbetas fram beror på vad 

beställaren har för krav på ljudklass. Med en akustiker fås bättre förutsättningar att lösa 

akustikproblem (Johansson). 

 

3.3.2.2   KL-trä och akustik 
Betong och KL-trä kan användas i nästan lika stora spännvidder och dimensioner. Men KL-trä 

har bara en femtedels massa och mer än tio gånger lägre E-modul än betong av lika stor volym. 

Detta gör att KL-trä har 15 dB mindre effektiv ljudisolering i de vanliga tjocklekarna mellan 

100-250 mm. Därför bör ljudisolerande material tillfogas på trästommen om ljudkravet för 

byggnaden är högre än för kontor (Martinsons handbok i KL-trä, 2016). 

3.3.3   Vindlast 

Vindlasten påverkar byggnaden genom att skapa sug på ytor eller direkt tryck på utsidan av 

konstruktionen. Vindlastens dominerande verkan är vinkelrät mot byggnadens ytor, men 

handlar det om större ytor erhålls även tangentiella krafter. Otätheter i byggnaden skapar 

indirekt belastning på invändiga ytor. Finns det stora öppningar på byggnaden kan vinden även 

skapa direkt belastning på invändiga ytor (Rehnström, 2014). 

 
Vind påverkar byggnaden i horisontalled. Effekten av denna sidobelastning resulterar i ett 

vridmoment vid basen av byggnaden som kallas stjälpning. Denna stjälpning är det 

dominerande beteendet vid en hög konstruktion och stjälpning ökar snabbt när byggnaden ökar 
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i höjd. En 30-våningsbyggnad kommer att behöva stå emot en stjälpning som är ungefär 9 

gånger större än en 10-våningsbyggnad (Skidmore, Owings & Merril, 2013). 

När sidokrafterna blir starkare än vad byggnadens egenvikt klarar av att hålla emot sker 

stjälpning. Detta gör att byggnaden lyfts upp och skapar spänning i de vertikala 

elementen.  Stjälpning blir ett stort problem för höga byggnader i trä då trä är ett lätt material. 

Stjälpning är lättare att undvika när betong används då betong väger mer (Skidmore, Owings 

& Merril, 2013).   
 
Det finns alltid rörelser i en byggnad. För att förhindra vindlyft av en byggnad som består av 

ett så lätt material som trä så används ofta fastspända stag. Vid mindre byggnader med ett fåtal 

våningar gjuts ett stag fast i betongplattan som skarvas på höjden. Detta stag går igenom hela 

byggnaden och sträcker sig till sista våningen där en bricka monteras fast som spänner ned hela 

byggnaden, detta orsakar dock ofta att de vibrationsdämpande listerna trycks ihop och har en 

mindre god ljuddämpande effekt. Vid större projekt används en annan metod. Då byggs istället 

moduler av cirka 5 våningar där den första modulen kan monteras fast i betongplattan, den 

andra modulen som innehåller ytterligare 5 våningar monteras därefter fast i den underliggande 

modulen (Rönnblom). Denna metod användes vid byggandet av Treet i Norge. 

 
Lindström säger att vindlasterna i sig inte är något problem, det är samma för alla material. 

Däremot kan problem uppstå när beräkningar för svängningar ska göras, som inte är anpassat 

för trämaterial. Trä har låg vikt och låg E-modul. I Sverige har EKS pekat på en viss 

beräkningsmetod som ska användas i Eurokod. Den har visat sig vara konservativ och passar 

inte för trä. När beräkningar på svängningar i högre hus skett så finns det några stycken att välja 

mellan i eurokod därav en som valts i Sverige. Denna är dock anpassad för stål och betong, inte 

träbyggnad. Det hjälper oftast inte att överdimensionera, detta är mycket svårt. Byggnaderna 

behöver ha stor volym nedtill för att få stora hävarmar. De värden som satts i Sverige är 

traditionella. Lindström tror att det går att öka dämpningsförhållanden och att detta skulle hjälpa 

till en del. 
 
Det kan bli problem med stabiliseringen i hus med över 8-10 våningar i bruksgränstillståndet 

för höga trähus. I ett hus med 15 våningar i trä så kan en utmaning bli att se till så det inte blir 

obehagligt att bo på högsta våningen när det blåser. Dels på grund av den låga E-modulen som 

trä har men också alla förband som krävs vid ett högt trähus. Vid så många förband tappas 

mycket styvhet. Det är även svårt att modellera den verkliga styvheten i trä. Det finns modeller 

för hur styvt träet är, dessa modeller är grovt utformade för att kunna prediktera den verkliga 

modellen (Crocetti).  
 
Det finns inte så många som är duktiga på att dimensionera höga trähus. Det är ett mer begränsat 

utbud om konstruktören behöver fråga någon eller titta i handböcker. Det är en lätt stomme och 

för att få den att stå kvar så kan förankring i stommen vara nödvändigt. En våning i betong kan 

vara ett alternativ för att öka tyngden (Johansson). 
 
Wilded återkommer till obehag när det kommer till vind och menar att vid höga hus uppåt 30 

våningar måste kontroller göras. 
 

Detta är ett av de problem som finns. Det handlar inte om vindberäkningar utan när höga höjder 

nås ska svängningarna ses över. Hur mycket får huset gunga på våning 33? Detta ska kännas 

bekvämt. Alla dessa beräkningar tar hänsyn till betongens egenvikt eftersom betonghus är de 

enda som gjorts i 30 våningar. Då har tester endast gjorts på höga betonghus vid 30 våningar. 

Martinsons har gjort många studier enligt detta. Nu har ett treårigt projekt startat i samarbete 
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med boverket just eftersom Martinsons har pekat på hur lite studier det finns angående höga 

trähus. Träbranschen har idag system för tolv våningar, men inte över 30 våningar (Wilded). 

3.3.4 Brand 

3.3.4.1 BBR om brandskydd 
Samtidigt som projektering och byggnation sker så fastställs en byggnads totala brandskydd 

och därför är brandskyddsföreningens BBR-handbok en viktig källa för information inom 

brandkunskap (Fallqvist, 2014). Byggnader delas utifrån skyddsbehovet upp i olika 

byggnadsklasser som främst beror på våningsantalet som Figur 3.6 visar: 

 
• Br3 - Litet skyddsbehov 

• Br2 - Måttligt skyddsbehov 

• Br1 - Stort skyddsbehov 

• Br0 - Mycket stort skyddsbehov 

 

 
Figur 3.6 Brandtekniska byggnadsklasser (Träguiden, 2003b). 
 
För att bedöma skyddsbehovet behöver hänsyn tas till byggnadens komplexitet, troliga 

brandförlopp och möjliga konsekvenser vid brand. En byggnad delas in i en brandteknisk 

byggnadsklass, de grundläggande brandskyddskraven hänförs till denna byggnadsklass. Dessa 

krav styrs av byggnadsarea, våningsantal och verksamhetsklass (Träguiden, 2003b). 

 

3.3.4.2   Bygglagstiftningen 
Lagar och förordningar delar upp de olika krav samhället har på det förebyggande 

brandskyddet. Nedan är det listat vilka som är de viktigaste lagar och förordningarna: 

 
·        PBL (Plan- och bygglagen) 
·        LSO (Lagen om skydd mot olyckor) 
·        AML (Arbetsmiljölagen) 
·        LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor) 

 
PBL anger de brandskyddskrav som i första hand är inriktade på den uppmärksammade 

säkerheten för människor samt omsorgen om närliggande boendes egendom. Indelning av 

byggnadens brandceller och hur tillgång till utrymningsvägar ska avskiljas, anordnas och 

utformas är exempel på vilka krav som PBL anger inom brand (Fallqvist, 2014). 
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Punktlistan nedan presenterar de utvalda föreskrifter, lagar och förordningar som är relevanta 

inom brandteknik. Dessa är styrande och måste följas under projektering av lokaler och 

byggnader: 
·        PBL 
·        PBF (Plan- och byggförordningen) 
·        BBR (Boverkets byggregler) 
·        EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) 

 
I Plan- och byggförordningen hänvisas de syfte som brandkraven har. Under en bestämd tid ska 

byggnadsverket bibehålla en viss bärförmåga som är förutbestämd. Brand och rök ska spridas 

och utvecklas på ett förutbestämt sätt. Brandceller som begränsar spridning till närliggande 

byggnadsverk ska finnas. Personer som befinner sig i byggnadsverket under brand ska kunna 

ta sig ut själva eller räddas. Hänsyn till räddningspersonal vid brand ska tas. I BBR, avsnitt 5 

samt i EKS utvecklas dessa krav. Byggherren är den som bär ansvaret för att alla krav blir 

kontrollerade och uppfyllda (Fallqvist, 2014). 

 

3.3.4.3   Brandskyddsprojektering 
I ett tidigt projekteringsskede så ska krav för brandtekniska lösningar ses över. Detaljlösningar 

som hur tätning av rörgenomföringar ska ske samt vilken tomt som väljs är två exempel. Att 

ändra på konstruktionen i efterhand skulle vara mycket svårt och kostsamt. Att byta material på 

en vägg eller att komplettera en vägg kan vara relativt enkelt. Men att lägga till ett extra trapphus 

är betydligt svårare och dyrare. Därför ska det klarläggas mellan projektörer och 

byggherren/beställaren i ett tidigt skede hur en byggnad ska skyddas från brand, vilka 

brandrisker som finns och vilka åtgärder som finns om brand uppstår (Fallqvist, 2014).  

 

Brandskyddsåtgärder som vidtas, eller inte vidtas, måste visa vilken ekonomisk konsekvens 

denne har vid projekteringen för att hänsyn ska kunna tas till framtida försäkringspremie. 

Hänsyn ska även tas till: 

 
·        kostnader för olika skyddsåtgärder 
·        direkta och indirekta kostnader som uppstår vid brand, t.ex. förlorad marknad och avbrott 
·        hur stor risk att brand sker 
·        sannolikhet för att de åtgärder som görs i förebyggande syfte funderar. Dessa åtgärder är 

t.ex. brandlarm, sprinkler, brandgasventilation, nödbelysning, säkra utrymningsvägar och 

vägledande markering (Fallqvist, 2014). 
 
En bärande vägg kan behöva uppfylla kravet REI60, där R står för bärförmåga, E står för 

integritet (hur tätt ett material är i förhållande till brandgaser och flammor), I står för 

isoleringsförmåga i förhållande till temperaturhöjningen på den sida som inte utsatts för brand, 

60 (min) står för kravet på hur många minuter en byggnadsdel ska motstå brandpåverkan utan 

att förlora sin avskiljande eller bärande funktion som den är avsedd för. I detta fall ska den 

bärande väggen kunna uppfylla kriterierna för REI i en timme. Vid bostadshus som är över fyra 

våningar där höga brandkrav ställs kan KL-trä ofta användas som stommaterial. Materialet kan 

brinna men tack vare den förkolning som sker på ytan av materialet så blir ytan också 

värmeisolerande (Martinsons handbok i KL-trä, 2016). 
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3.3.4.5   Kraven för brandrisk i en byggnad med trästomme 
I en intervju där en fråga lyder: Är det svårare att nå kraven för brandrisk med en trästomme, 

jämfört med andra stommaterial?, svarar Rönnblom att det är lättare eftersom att en trästomme 

går att överdimensionera eller skydda med ett brandskyddande skikt. Det vanligaste alternativet 

är en kombination av att överdimensionera och skydda trästommen med hjälp av gipsskivor 

vilket vanligen är det mest ekonomiska valet. 
 

Oavsett material så är det samma princip, det är de tre principerna, man skyddar, 

överdimensionerar eller kombinerar. Jag skulle inte säga att det är svårare för trä utan det är 

svårare generellt. Man överdimensionerar lite och skyddar det lagom. Då får man nytta av 

skyddet (Rönnblom). 
 
Ivarsson säger att alla material måste skyddas mot brand. Trä kan brandskyddsmålas, men i de 

flesta projekt Ivarsson jobbat med så har en överdimensionering skett. 

 
Lindström säger att just brand inte är några bekymmer under projekteringen. Oftast är det inte 

synligt trä i en byggnad och det finns regler i eurokoder för hur materialet ska dimensioneras. 

På Martinsons gick de ifrån reglerna och provade att brandtesta olika typer av väggar som de 

trodde på. Väggar som de räknade på att det skulle klara 90 minuter klarade istället 140 minuter. 

Kraven varierar beroende på hur höga hus som byggs. Krav för upp till 4 våningar ligger på 

R60 för vertikala bärverk mellan bjälklag, vilket innebär att bärförmågan i väggarna ska kunna 

hålla den vikt de är avsedda för i 60 minuter under brand. För 5 till 8 våningar är det R90 och 

över 10 våningar så gäller kravet R120. 
 
På Svensk Betong verifieras att krav på R60 gäller för brandklass Br1, alltså högst 4 våningar. 

Mellan 5-8 våningar i en byggnad gäller R90 (Svensk Betong, u.å.c). 
 
Crocetti anser att brand inte är något problem, trä brinner långsamt vilket gör att tid för 

utrymning finns. Även lösningar som sprinklers bland annat går att använda i höga trähus. 

 
Det är samma krav på trästommar som med stommar av annat material. Det är enkelt att beräkna 

trä eftersom det brinner kontrollerat. Det stora problemet när det gäller brand är att hela 

brandkapitlet i eurokoder är diffust skrivet. Det går inte att använda samma ritningar för hus i 

olika regioner eftersom brandkonsulter kan tolka eurokoder olika (Wilded). Många 

detaljlösningar krävs. Betong är tacksamt och klarar sig självt, trä måste överdimensioneras 

eller kläs in för att klara brandkravet. Finns inte så många typgodkända fall för hur till exempel 

avloppsrör ska gå genom bjälklagen utan de får gå igenom fall till fall med en brandingenjör 

för att se om lösningen är möjlig (Johansson). 

 

3.3.4.5   Övrigt 
Utöver de huvudämnen som tagits upp i intervjuerna så har en fråga ställts om det finns någon 

utmaning som inte tagits upp under intervjun. 
 
Det är svårt att effektivisera en stomlösning eftersom kunderna idag vill ha ett unikt hus. 
 

Utmaningen som finns är att ingen vill ha likadant hus som grannen. Det är ingen som vill göra 

miljonprogrammet. Vilket gör att det är svårt för konstruktörer och projektörer att effektivisera 

en stomlösning eftersom hjulet måste uppfinnas gång på gång. Utmaningen finns i att vi inom 

industrin ska kunna vara så pass strikt, men ändå skapa ett system så att en arkitekt kan vara 
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kreativ och skapa attraktiva bostäder. Man vill ha samma typer av knytpunkter men man ska 

kunna applicera de på olika sätt som gör att det ändå går att skapa olika hus (Wilded). 
 
Det är en utmaning i projekteringen enligt Wilded, att hitta hjälpmedel som fungerar lika bra i 

en villa som i ett tolvvåningshus. 

Stora/höga dimensioner, ventilation mm får problem, kommer inte fram med sina rör. En balk 

som är 700 i trä kan vara 200 i stål. Kompensation med stål kan behövas för att få bättre 

utrymme (Ivarsson). 
 
För renodlade trähus så kan bjälklagen ofta bli mycket högre än bjälklag vid spänd betong, detta 

kan orsaka att boytan blir mindre. Därför bör kombinationer av andra material göras. En fördel 

skulle också bli att bättre stabilitet nås. Stjälpning är också ett problem vid smala höga 

byggnader, vid högre vikt så minskas risken för stjälpning (Crocetti).  
 
En utmaning kommer bli att få ut kunskap på marknaden. Detta kommer att bromsa volymerna 

i framtiden (Lindström). 

Att få beställare och entreprenörer att vilja ha trähus är en ytterligare utmaning enligt Johansson. 
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4   Resultat & Analys 

I detta kapitel presenteras de utmaningar i projektering av höga trähus som framkommit i 

undersökningens intervjumoment. Kapitlet är uppdelat i sex problemområden: Brand, fukt, 

krympning, vind, akustik och övrigt.  

4.1   Sammanställning av problemområden 

I detta arbete har intervjuer skett med aktuella aktörer inom området byggprojektering och 

trähus. I dessa intervjuer har det framgått att de främsta utmaningarna som stöts på när det 

kommer till att projektera trähus eller höga trähus består av sex områdestyper. Dessa presenteras 

nedan. 

4.1.1   Fukt 

Flera av de intervjuade påpekar att fuktigt trä tappar hållfasthet och därför är det mycket viktigt 

att skydda trä under montering och frakt. Två olika svampar kan angripa trä om det fuktas. 

Mögelsvamp eller rötsvamp, mögelsvamp påverkar inte hållfastheten men inomhusluften blir 

ohälsosam, rötsvamp däremot påverkar hållfastheten i trä (Burström, 2007). 
 
När höga trähus projekteras krävs det extra noggrant arbete när det kommer till fukt. 

Fuktkällorna blir fler vid höga trähus. Ett exempel som Axelsson ger i en intervju är att 

nederbörd på höga höjder kan ta sig i en riktning uppåt om det blåser kraftigt. Därav måste även 

takfötter skyddas, vilket inte är vanligt vid lägre byggnader. Utöver att nederbörd kan färdas 

uppåt så har det inte framkommit någon annan skillnad i att projektera ett högt trähus eller ett 

trähus på två våningar när det gäller fukt. 

 
Wilded påpekar att när det kommer till fukt så är det inte någon skillnad på vilket material 

stommen består av, det måste torka ut oavsett material.  

4.1.2   Krympning 

En träbyggnad krymper när den torkar och detta sker på några millimeter per våning. När ett 

högt trähus byggs på t.ex. 30 våningar kan det därför bli uppåt flera centimeter i höjdskillnad 

totalt (Wilded). Detta orsakar att styva vertikala delar av en byggnad står kvar i den ursprungliga 

höjden medan trästommen krymper, då blir det en nivåskillnad. Ett exempel på en styv vertikal 

del är avloppsledningarna. För att undvika att dessa ledningar utsätts för höga påfrestningar av 

krympningar så monteras teleskopledningar, som kan röra sig med husets stomme. Även de 

horisontella avloppsledningarna påverkas av detta genom att bakfall eller isärdragning riskeras 

(Rönnblom).  
 
Wilded menar att det går att lösa problem vid krympning på ett annat sätt. Genom att ställa ett 

bjälklag ovanpå en vertikal vägg, och sedan ställa en vertikal vägg ovanpå bjälklaget resulterar 

i krympning. Om däremot de vertikala väggarna står ovanpå varandra med bjälklaget inhängt 

innanför så elimineras krympningen som annars sker via bjälklaget. Bjälklaget kan röra sig fritt 

men utanpåliggande stomme påverkas inte av detta. 
 
En viktig synpunkt som kommit fram ur intervjuerna är att material rör sig olika. Om en 

byggnad består av trästomme med en kärna i betong måste hänsyn tas till hur de båda materialen 

rör sig.  
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4.1.3   Akustik 

Lätta stommaterial som trä har god ljudisoleringsförmåga när det kommer till luftburna 

ljudkällor. Lågfrekventa ljud och vibrationer som t.ex. stegljud fortplantar sig i större grad i 

lätta material till skillnad från tyngre material som betong. Bekymmer med ljud kan uppstå i 

alla material men i just träkonstruktioner är det kritiskt för om det inte blir rätt från början så är 

det svårt att rätta till problemet i efterhand (Hagberg, 2013). 
 
Höga trähus använder sig ofta av KL-trä som stommaterial. Vid en lika stor volym är KL-trä 

fem gånger lättare än betong och E-modulen är mer än tio gånger lägre för betong. Detta gör 

att KL-trä har 15 dB mindre effektiv ljudisolering i de vanliga tjocklekarna mellan 100-250 

mm. Därför bör ljudisolerande material användas på trästommen om ljudkravet för byggnaden 

är högre än för kontor (Martinsons handbok i KL-trä, 2016). 

 
En vibrationsdämpande list används ofta i trähus för att minska ljudtransmissionen mellan 

våningarna, denna placeras mellan varje bjälklag och bygger ungefär två millimeter på höjden. 

För att få ett stabilt högt trähus används ofta stag som spänner ned byggnaden i betongplattan, 

så inget vindlyft ska kunna ske. Dessa stag trycker ned byggnaden så pass att 

vibrationsdämpande listerna också blir ihoptryckta och detta gör att listerna har en mindre 

ljuddämpande effekt (Rönnblom). 
 
I boendeundersökningar har det framgått att den upplevda ljudmiljön hos de boende är bättre 

än vad mätningar föreslår (Rönnblom). 

 
En akustiker är ofta med i projekten. På Martinsons provas olika varianter av system för 

ljudisolering och det system som ger bäst resultat används (Lindström). 

4.1.4   Vind 

Det stora problemet med vind är inte vindlasten i sig, utan att beräkningsmetoderna som finns 

är utformade efter betongs och ståls egenvikt, vilket är betydligt tyngre än trä eftersom trä har 

låg vikt och låg E-modul. I Sverige har EKS pekat på en viss beräkningsmetod som ska 

användas i Eurokod men den har visat sig vara konservativ och passar inte för trä. När 

beräkningar ska göras på svängningar i högre hus så finns det några stycken att välja mellan i 

Eurokod varav en som valts i Sverige. Denna är dock anpassad för stål och betong, inte 

träbyggnad (Lindström).  
 
Det kan bli problem med stabiliseringen i bruksgränstillståndet i höga trähus med över 8–10 

våningar. I ett hus med 15 våningar i trä så kan en utmaning bli att se till så det inte blir 

obehagligt att bo på högsta våningen när det blåser. Dels på grund av den låga E-modulen som 

trä har men också alla förband som krävs vid ett högt trähus. Vid så många förband tappas 

mycket styvhet. Sviktvibrationerna kan vara problematiskt (Crocetti). 
 
Speciella åtgärder behöver göras för att hindra vindlyft. I dagsläget används bland annat stag 

för att spänna ner byggnaden vid mindre byggnader. I större byggnader som till exempel Treet 

används vissa bjälklag av betong för att öka på tyngden (Rönnblom). Om kombination av andra 

material görs kommer bättre stabilitet att nås (Crocetti).   

4.1.5   Brand 

På grund av stora stadsbränder som skedde under 1800-talet i flertalet städer så fastslogs en lag 

1874 där endast tvåvåningshus får utföras med trästomme. År 1994 togs denna lag bort och nu 
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var det tillåtet att bygga höga trähus igen, med krav på att funktionsbaserade regler används. 

Vissa funktioner måste uppnås och utöver detta får material väljas fritt (Trähus, 2017). 
 
Byggnader delas in i olika byggnadsklasser, dessa beror främst av våningsantalet men också av 

byggnadsarea och verksamhetsklass. Br0 betyder att byggnaden är av mycket stort 

skyddsbehov. På figur 3.4 framgår det att vanligen höga hus delas in i kategorin Br0. För att 

bedöma skyddsbehovet ska hänsyn tas till byggnadens troliga brandförlopp, komplexitet och 

möjliga konsekvenser vid brand (Träguiden, 2003b). 
 
Det är vanligt att bostadshus som är över fyra våningar, där höga brandkrav ställs, använder sig 

av KL-trä som stommaterial. Materialet kan brinna men när det brinner så förkolnar det. Och 

den förkolnade ytan lägger sig som ett värmeisolerande lager på stommen (Martinsons handbok 

i KL-trä, 2016).  
 
Det stora problemet när det gäller brand är att hela brandkapitlet i eurokoder är diffust skrivet. 

Det går inte att använda samma ritningar för hus i olika regioner eftersom brandkonsulter kan 

tolka eurokoder olika (Wilded). 

4.1.6   Övrigt från intervjuer 

I detta kapitel framgår det utmaningar som framkom under intervjuerna där de intervjuade har 

givit sin egna åsikt. 
 
Att effektivisera en stomlösning är svårt eftersom varje hus ska vara unikt. Utmaningen i 

projektering blir att hitta ett system som fungerar lika bra i en villa som i ett tolvvåningshus 

(Wilded). 
 
Eftersom trä kräver mer utrymme för konstruktionerna kan detta orsaka att det blir svårt för 

rördragningen av bland annat ventilationen. Att blanda materialet med stål kan vara lämpligt 

för att ge mer plats (Ivarsson). 
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5   Diskussion 

I detta kapitel diskuteras arbetet och resultatet. Kapitlet består av två delar: värdering av 

resultat och fortsatt arbete. I värdering av resultat kommer resultatet diskuteras och värderas, 

i fortsatt arbete kommer förslag av ämnesval till vidare forskning att tas upp. 

5.1   Värdering av resultat 

Resultatet som tagits fram grundas på intervjuer med erfarna aktörer varav många är inriktade 

inom eller har erfarenhet av träbyggnad, däribland fem konstruktörer och en professor i 

konstruktionsteknik. Målet var att intervjua personer som tidigare arbetat med höga trähus, men 

eftersom höga trähus är ett relativt outforskat ämne och få projekt finns färdiga så har det varit 

svårt att få tag i personer som har erfarenhet av just höga trähus. Detta har lett till att flertalet 

intervjuade personer saknar erfarenhet och kan därför i största mån spekulera och komma med 

ideer kring ämnet. Men två personer med erfarenhet inom höga trähus (över 8 våningar) har 

intervjuats och där har ideer och spekulationer från tidigare intervjuer stärkts.  

 
Studierna har främst genomförts med en avgränsning för Skandinavien. För att få en mer 

utförlig undersökning kan fler länder inkluderas. I London planeras ett högt trähus på 30 

våningar och i Kanada planeras ett ytterligare projekt. Men även i Sverige finns det planer på 

att bygga höga trähus.  
 
Resultatet visar på att höga trähus är ett outforskat ämne och med tanke på alla fördelar som ett 

högt trähus kan ge, så bör vidare forskning utföras. 
 
Den största utmaningen är att det inte har gjorts så många projekt i höga trähus, och därför är 

okunskap och rädsla att misslyckas det som bromsar utvecklingen av höga trähus.  

5.2   Fortsatt arbete 

En viktig del inom byggindustrin är hur miljöpåverkningen ser ut. I denna uppsats ingår inte 

miljöaspekten mer än en kort beskrivning av trä och miljö eftersom det ansågs att tiden inte 

skulle räcka till. Eftersom Byggindustrin har ett stort ekologiskt fotavtryck skulle en vidare 

forskning inom hur höga trähus skulle påverka byggindustrins miljöpåverkan vara ett aktuellt 

ämnesval. En annan aspekt som inte tagits upp är hur produktionen ser ut när höga trähus ska 

byggas. Blir det svårare med tanke på de stora elementen som måste fraktas och monteras? 

Vilka utmaningar uppstår under produktionen? 
Exempel på frågeställning: 
 

• Höga trähus och det ekologiska fotavtrycket 

• Utmaningarna inom produktion av höga trähus 
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6   Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att ta fram utmaningarna när höga trähus projekteras. Då det inte har 

byggts så många höga trähus så är den mesta informationen i uppsatsen spekulationer från 

personer som har arbetat med mindre trähus. Det i dagsläget högsta trähuset i världen är Treet 

i Norge som har 14 våningar, vilket i sig inte är högt med tanke på de höga betonghusen med 

betydligt fler våningar som finns i världen. Detta betyder också att det inte finns höga trähus 

som har fått stå i många år där problem har kunnat visa sig. Alla högre trähus är nya där det är 

för tidigt att kunna utvärdera vad som fungerar och inte fungerar i längden. I och med att trenden 

med höga trähus är så pass ny så finns det inga direkta standardlösningar som konstruktörer vet 

fungerar som de ska. 

 

Många av beställarna och människor i allmänhet kan känna en viss oro över brandrisken över 

ett trähus eftersom trä är ett material som brinner. Det är en aspekt som behöver bevisas att 

höga trähus faktiskt klarar av en brand. Det räcker troligtvis inte att konstruktörer säger att 

brand inte är några problem, utan det behövs trähus som har stått i flera år och har motstått 

bränder för att den allmänna uppfattningen om att höga trähus faktiskt klarar av brand lika bra 

som höghus av andra material. 

 

De problem i projekteringen som kan fastställas i nuläget är att trä är ett lätt material och blir 

då känslig för vind. Detta problem är direkt kopplat till att bygga på höjden. Vid byggnader 

under 8 våningar uppstår inte detta problem. Beräkningsgångar för vindlast är anpassade efter 

betong och stål och deras egenvikt. Fastställda beräkningsgångar som anpassas efter träets 

egenvikt finns inte. 

 

Den viktigaste slutsatsen är att det har byggts för lite höga trähus och de höga trähus som finns 

har inte fått stå i tillräckligt många år för att visa hur hållbara dessa hus är.  
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