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Abstract
The aim of this study is to highlight the differences between different frame systems
for apartment buildings, and risks inherent with the choice of frame type. The
compared frames are on-site mixed concrete, semi prefabricated with concrete joist,
prefabricated concrete with hollow-core slabs and massive wooden frame.

The treated areas of the report consists of:


Construction time



Weather sensitivity



Working environment



Familiar building technology



Installations



Designing



Span



Flexibility



Fire safety



Noice proofing



Moisture safety

Concrete options provides great advantages in large areas of fire and soundproofing.
Solid wood constructions had more advantages in terms of construction time and in
particular for the work environment. The prefabricated frame was an optimal choise
regarding spans and flexibility compared with other frame types. Regarding the
fulfillment of sound and fire in the solid wood construction additional protection with
building materials was required, which lead to a more complex design work,
construction defects could lead to deterioration of the function in both areas compared
to concrete structures. The on-site mixed concrete was an optimal choice of design,
based on its short design time and the ability to correct error.

I

Sammanfattning
Målet med denna rapport är att studera skillnader mellan olika stomtyper för ett
flerbostadshus samt risker som förekommer med val av stomtyp. Stomtyperna som
jämförs är platsgjuten, halvprefabricerad med plattbärlag, prefabricerad med
håldäcksbjälklag och slutligen massiv trästomme.

De behandlade områdena i rapporten är:


Byggtid



Väderkänslighet



Arbetsmiljö



Bekant byggteknik



Installationsteknik



Projektering



Spännvidder



Flexibilitet i byggsystemet



Brandsäkerhet



Ljudisolering



Fuktsäkerhet

Betongalternativen ger stora fördelar inom områdena brand och ljudisolering.
Massivträkonstruktioner har generellt mer fördelar gällande byggtid och i synnerhet
arbetsmiljö. För spännvidder och flexibilitet är den prefabricerade betongstommen ett
optimalt val jämfört med de andra stomtyperna. När det gäller uppfyllelse av ljud och
brand i massivträstomme krävdes skyddskompletterande byggmaterial vilket
resulterar i ett mer komplext projekteringsarbete. Vidare kan byggfel leda till
försämring av dessa funktioner inom bägge områdena jämfört med
betongkonstruktionerna. Den platsgjutna stommen blev ett optimalt val inom
projektering, baserat på sin korta projekteringstid och förmåga att åtgärda fel.

II

Förord
Detta examensarbete är skrivet inom högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik &
Design på Kungliga Tekniska Högskolan i Haninge. Examensarbetet består av 15
högskolepoäng och är det avslutande momentet på utbildningen. Ett stort tack till Olof
Mundt-Petersen, Självständiga hus AB och handledare från KTH samt Sören
Grönlund handledare på Norconsult, för deras engagemang och insats. Vi vill även
passa på att tacka alla som deltagit i rapportens intervjuer och delat med sig av sina
kunskaper och erfarenheter.

Stockholm, Juni 2016
Samim Afshar och Youssef Alaoui
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Inledning

1.1 Bakgrund
Ur ett hållbarhetsperspektiv ställs fler krav på stomsystem i ett byggnadsverk förutom
dess bärande funktion. Valet av stomme kan vara besvärligt på grund av att en rad
olika faktorer måste beaktas för en optimal lösning. Trots att forskning och utveckling
görs inom byggtekniken för att ständigt matcha dessa krav kan det upplevas som att
processen går långsamt på grund av en konservativ bransch. Idag saknas det metoder
för jämförelser av stomsystem som tar hänsyn till mer aspekter än de statiska. Vidare
saknas det utförliga jämförelser mellan stomsystem i betong och trä.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att betygsätta och jämföra olika stommar för
flerbostadshus. Betygsättningen består av två delar, en teoretisk del och en
erfarenhetsbaserad del. Den teoretiska delen av betygssättningen görs av författarna
baserat på de teoretiska studier som gjorts under arbetets gång. Den
erfarenhetsbaserade betygssättningen görs av olika utvalda yrkesgrupper inom
byggbranschen. Målet med examensarbetet är att framställa en bedömningsmall som
betygsatt olika kriterier för de behandlade stommarna. Slutresultatet som redovisas i
bedömningsmallen belyser för- och nackdelar för de undersökta kriterierna för
respektive stomme. Rapporten belyser risker och problem med olika stommar. Ett
perspektiv i bedömningen fås även mellan de olika yrkesgruppers betygsättning.

1.3 Avgränsning
Stomkonstruktionerna som studeras i denna rapport består av platsgjuten med form,
halvprefabricerad med plattbärlag, prefabricerad med håldäcksbjälklag (HD/F) och
massivträkonstruktion med korslimmat trä (KL-trä). Kategorierna som ingår i
bedömningsmallen delas in i byggtid, väderkänslighet, arbetsmiljö, bekant
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byggteknik, installation, projektering, spännvidder, flexibilitet, brandsäkerhet och
ljudisolering. Fuktsäkerhet är en ytterligare kategori som ingår i rapporten dock inte i
bedömningsmallen. I studien beaktas inte tak, utfackningsvägg och grund.

1.4 Metod
Arbetet har planerats och delats in i olika faser. Till en början har en litteraturstudie
utförts. Litteraturstudien består av olika artiklar, rapporter, avhandlingar, böcker och
skrifter. Syftet med den litteraturstudien är att samla relevant data till den teoretiska
delen i rapporten samt ge underlag för utformning av den erfarenhetsbaserade
bedömningen.

Efter att litteraturstudien färdigställts har olika intressanta yrkesgrupper kartlagts till
den erfarenhetsbaserade bedömningen i rapporten. Parallellt med kartläggning av
olika yrkesgrupper görs en teoretisk bedömning baserat på den teorin som analyserats
vid litteraturstudien. Den teoretiska bedömningen görs innan intervjuerna med de
olika yrkesgrupperna för att få en objektiv bedömning och inte påverkas av deras
resultat.

Sedan har intervjuer med de kartlagda yrkesgrupperna utförts, intervjuerna har både
varit i fysisk form och via telefon. Respondenterna har fått poängsätta olika områden
till rapportens bedömningsmall. Poängsättning har enbart gjorts för de områden som
respondenten har arbetserfarenhet ifrån. De involverade aktörerna i den empiriska
bedömningen består av totalt 21 personer, varav tre konstruktörer, elva platschefer, tre
projektledare, tre installatörer, två brandingenjörer och två akustiker.

Efter att samtliga intervjuer slutförts sammanställs all resultat till en bedömningsmall.
Från bedömningsmallen framgår ett medelvärde och en spridning från
respondenternas betygsättning. Slutligen analyseras och jämförs resultaten. Likheter
och skillnader samt huvudmotiven bakom respondenternas poängsättning redovisas.
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1.5 Metod för bedömning och poängsammanställning
Stommarna poängsätts i en mall indelad i 10 olika kategorier. Varje stomtyp bedöms
för respektive kategori.

Kriterierna som beaktas i bedömningen för respektive stomtyp;

Byggtid: Tiden det tar för stomresning och risker som förekommer.
Väderkänslighet: Konsekvenser som påverkar stommen vid byggnation med hänsyn
till väderlek.
Arbetsmiljö: Långsiktiga förslitningsskador och risker för allvarliga olycksfall.
Bekant byggteknik: Kompentens tillgänglighet av stomsystem i byggbranschen.
Installation: Projekterings- och utförande komplexitet samt möjlighet till åtgärder vid
fel.
Projektering: Projekteringstid, möjligheter till ändring av projekteringsfel och
inverkan av projekteringsfel på produktionen.
Spännvidder: Högsta spännvidder.
Flexibilitet: Månganvändbarhet, möjlighet till att ändra byggnadsverkets
ursprungliga ändamål.
Brand: Brandspridning och brandbeständighet hos stommen.
Ljudisolering: Flanktransmission och stomljud.
Poängsättningen baseras på 10 gradig skala där 1 motsvarar lägsta betyg, 5 godkänt
och 10 motsvarar högsta betyg.

Poängssammanställningen inom vissa kategorier är inte enbart baserade på
stommaterialets egenskaper. Utan i kombination med något typ av
skyddskomplement. Detta gäller i synnerhet för kategorier som brand och
ljudisolering för massivträstommen.

3
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Regelverk

2.1 Eurokoder
Eurokoder är ett samlingsnamn på de gemensamma europeiska standarderna som
utarbetas av den Europeiska Standardiseringskommittén (CEN) för dimensionering
och utformning av bärande konstruktioner till byggnader och anläggningar. I Sverige
ges Eurokoder ut av det svenska institutet för standarder (SIS)1. SIS är medlem i CEN
och representerar Sverige. Eurokoderna har implementerats i svenska nationella
lagstiftningar, samt i alla resterande Europiska länder. Dock har bilagor för respektive
land, framställts med specifika regler och värden för att kunna fortsätta upprätthålla
samma säkerhetsnivå. Innehållet och användningsområdet i bilagorna består av:



Värden och klasser där det finns olika alternativ i Eurokoden



Specifika uppgifter som t ex materialegenskaper, vind- och snölaster



Procedur som bör följas när det finns alternativa procedurer i Eurokoden



Beslut om tillämpnings- och informationsbilagor.

2.2 BBR
Boverkets byggregler (BBR) gäller vid ändring- och uppförande av ett byggnadsverk.
Innehållet i BBR består av föreskrifter samt allmänna råd om bostadsutformning,
tillgänglighet, driftutrymmen, hälsa, brandskydd, bullerskydd, hygien, miljö och
hälsa, rumshöjd, säkerhet vid användning och energihushållning2.

1
2

Iaea, Eurokoder (2016).Internet
Boverket, beskrivning av Eurokoder och BBR (2016). Internet
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3

Teorier

3.1 Materialbeskrivning
3.1.1 Trä
Trä är det byggnadsmaterial med längst tradition i Sverige. Timmerhus från 1500talet av trä står kvar än idag. Som byggnadsmaterial har trä stora fördelar. Trä har hög
hållfasthet i förhållande till sin egentyngd. Dess låga egentyngd får transporten att bli
enklare, billigare och mer miljövänlig jämfört med byggnadsmaterialet betong som är
betydligt tyngre. På byggarbetsplatsen går virket lätt att bearbeta utan alltför
avancerade maskiner. Trä är också det enda byggnadsmaterialet som är förnybart3.
Detta är den egenskap som gör trä unikt. Inom byggbranschen har träet varierande
funktioner som exempelvis stomkonstruktion, ytter- och innerväggsbeklädnad, formar
och inredningar. Olika typer av träbaserade skivmaterial är även vanligt
förekommande. Gran är det vanligaste valet för konstruktionsvirke4. Till snickerivirke
används vanligtvis furu5.
Hållfasthet
Hållfastheten varierar i olika riktningar beroende på den anisotropiska strukturen. I
figur 1 redovisas hållfasthetsvärden för granvirke beroende på belastningsvinkel.

Figur 1. Ungefärliga hållfasthetsvärden för felfritt granvirke. Densitet 420 kg/m^3 och fukthalt 12 %. (Källa: Träguiden)

Stora variationer i träets egenskaper förekommer beroende på att trä är ett naturligt
producerat material. Egenskaper är beroende på växtplats där södra Sverige har virke
med högre hållfasthet än norra Sverige6. Materialegenskaper varierar mellan olika
trädsorter.

3

Svenskt trä, historian om trä som byggnadsmaterial (2016), Internet.
Svenskt trä, egenskaper hos trä (2016), Internet.
Chalmers, Bärande konstruktioner, del 1 T1
6
Svenskträ, egenskaper hos barrträ (2016), Internet
4
5

7

Reduktion av hållfastheten görs på grund av faktorer som snedfibrighet och kvistar. I
praktiken skiljer sig hållfastheten hos sågat virke avsevärt jämfört med felfritt virke.
Därför har de karakteristiska hållfasthetsvärdena enligt Eurokoder sänkts upp till
70 %7.
Konstruktionsvirke
Konstruktionsvirke används till bärande delar i olika stomkonstruktioner. Ett virke
måste genomgå hållfasthetssortering för att kunna bli benämnd som
konstruktionsvirke. Hållfasthetssortering görs även för att dela in konstruktionsvirket
i olika hållfasthetsklasser. Sorteringen kan göras maskinellt eller visuellt. Vid visuell
sortering beaktas faktorer som kvistar, snedfibrighet, färg, svampangrepp, växt,
sprickor, hål och form8. Det finns olika metoder för att bestämma hållfastheten
maskinellt. Ibland kombineras olika mätningar. Vanliga metoder är att utböjning mäts
vid påförd last och mätning av virkets egenfrekvens9.
Limträ
Modern Limträ började tillverkas i början på 1900-talet främst för att uppnå större
virkesdimensioner och möjligheten till formbarhet. Limträ består av ett antal
trälameller förbundna med lim till en enhet. Fiberriktningen går parallellt längs
längden av virket.

Limträ är ett konstruktionsmaterial och kan likt konstruktionsvirke användas till
bärande delar i olika stommar. Svenskt limträ består i regel av gran. Limträelement
kan utformas med varierande tvärsnittsform, geometri och längd. Längden begränsas i
regel av transportmöjligheterna10.

3.1.2 Betong
Betong är det dominerande byggnadsmaterialet. Betongen används som bärande
element till olika stomtyper som exempelvis, hus, industrianläggningar, broar,
dammar, grundkonstruktion och stödmurar. Betongelementen utgör vanligen balkar,
pelare, väggar, grunder och bjälklag i huskonstruktioner. Huvudbeståndsdelen i

7

Examensarbete: Linus Janzon, Normskiftet BKR till Eurocode (2014)
Att välja trä (2016). Internet
Chalmers, Bärande konstruktioner, del 1, T25
10
Svensk limträ. Internet
8
9
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betong består av cement, ballast, vatten och tillsatsmedel. Cementet är det hydrauliska
bindemedlet. Vid blandning med vatten hårdnar cementet och cementpasta bildas.
Cementpastan binder ballasten och är bindemedlet i betongen. Vattencementtalet är
förhållandet mellan cement och vatten i betongen. Generellt har betong med lägre
vattencementtal högre hållfasthet men är svårare att bearbeta.

Betongens egenskaper anpassas beroende på behov med olika tillsatsmedel.
Härdad betong har betydligt större tryckhållfasthet relativt till draghållfastheten.
Normalt är draghållfastheten cirka en tiondel av tryckhållfastheten. I de områden
betongen utsätts för dragpåkänningar förses betongkonstruktionen i regel med
armering. Vanligtvis består armeringen av stål med hög draghållfasthet11.

3.2 Allmän beskrivning av byggnadsstommens funktion
3.2.1 Byggnadsfunktioner
Byggnadsverk har ur byggtekniskt perspektiv två funktioner att upprätthålla. Den ska
klara sin egenvikt, klimat och nyttig last, samt skydda byggnadens innehåll och dess
byggnadsdelar. En byggnad delas in i sex huvuddelar, där varje del har en funktion.
1. Grunden överför laster till undergrunden.
2. Stommen (byggnadens skelett) har bärande och stabiliserade funktion.
3. Stomkomplement består av nödvändiga byggdelar för klimatskärmen, vistelse
och kommunikation.
4. Beklädnader har estetisk-och skyddsfunktion.
5. Utrustning och inredning tillkommer för att kunna uppfylla krav på komfort
och verksamhet.
6. Installationer av mediaförsörjning omfattas bland annat av centralvärme,
ventilation, El, VA12.

11
12

Chalmers, Bärande konstruktioner, del 1, B2
Byggteknik stommar av betong, trä och stål (Samuel A Berg)
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3.2.2 Bärande stomme
Allmänt
Stommens främsta uppgift består av att motstå de verkande laster som den utsätts för,
samt att föra dessa laster ner till grunden. Laster som ett byggnadsverk kan utsättas
för kan bestå av yttre laster i form av snö, vind och, is- och jordtryck samt nyttiga
laster som kan bestå av last från personer, inredning och maskiner. När det kommer
till betongstommar är det oftast dess egentyngd som är den mest dominerade lasten13.
Aspekter som styr valet av stomsystem och material:
Funktionskrav:


Bärförmåga/Hållfasthet



Styvhet



Ljudisoleringsförmåga



Brandsäkerhet



Värmeisoleringsförmåga



Fuktsäkerhet



Beständighet

Påverkande faktorer:

13
14



Funktionskrav beroende på verksamhetskrav



Flexibilitet med hänsyn till planlösning



Produktionsmetod



Påverkan av grundförstärkningsarbete p.g.a. stommens egentyngd



Miljö



LCC (Life Cycle Cost)



Byggtid



Byggmetod14

Byggkonstruktion (Tord Isaksson, Annika Mårtensson, Sven Thelandersson)
Byggteknik stommar av betong, trä och stål (Samuel A Berg)
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Massivträstomme
Stomsystemets uppbyggnad i massivträ består av bjälklag och/eller väggar i
massivträskivor, som ansluts till varandra. Massivträskivor består av antal skikt av
flera sammanlimmade brädor, där varje skikt är vinkelrät mot nästa skikt. Benämning
för flerskikts massivträskivor är KL-skivor (Korslimmade skivor)15.

Bjälklag tillverkas genom hoplimning eller mekanisk sammanfogning, med antingen
granvirke eller limträ. Bjälklagen förtillverkas vanligtvis till prefabricerade element i
fabrik, dock förekommer bjälklag som tillverkas på byggarbetsplatsen genom
mekanisk sammanfogning av plankor på högkant. Massivväggars- och bjälklags
infästningspunkter och lyfttoppar konstrueras redan i fabriken, vilket underlättar
montage av elementen vid leverans16.
Prefabricerad betongstomme
Samtliga ingående delar i stommen förtillverkas i fabrik och transporteras sedan i
olika etapper till byggarbetsplatsen för montage. Tillverkning av bjälklag sker
maskinellt på långa gjutbäddar där betongelementen är förspända. När
härdningsprocessen är färdig sågas bjälklagselementen till önskad längd.
Håldäcksbjälklagen har en standardbredd på 1,2 m. Innerväggar består av
homogenbetong med bärande och stabiliserande funktionsmöjligheter. Den vanligaste
fasadväggen är av sandwich typ vilket består av en bärande innerbetongskiva, ett skikt
isolering samt ytterdel av en beklädnadsskiva i betong17.
Halvprefabricerad betongstomme
Plattbärlaget består av en 50 mm betongskiva med all underkantsarmering ingjutet i
elementet på fabrik. På byggarbetsplatsen monteras plattbärlaget och en pågjutning av
betong görs till önskad bjälklagstjocklek. Komplettering av armering i sekundär
riktning kan krävas. Plattbärlaget utgör en kvarsittande form och inget formarbete
krävs.

15 Träguiden, generell beskrivning av massivträ teknik. Internet
16 Martinsson, Massivträhandboken 2006, beskrivning av byggsystem.
17 Strängbetong, tillverkning av betongelement. Internet
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Plattbärlaget gjuts i stålform vilket resulterar i en slät undersida (taket) med minimalt
behov av efterbehandling i produktionen. Installationer i elementet prepareras redan i
fabrik och installationsarbetet blir därmed enklare på produktionen18.
Platsgjuten betongstomme
Traditionellt har betong gjutits med snickrade former. Fördelen med att gjuta betong
med form är dess flexibilitet. Att gjuta betong med snickrade former är dock slitsamt
och tidskrävande. För uppnå lägre enhetstider och kortare byggtid används formbord
som formsättning. Formborden består av bockryggar, ströreglar, understöd, plywood
och skyddsräcken. Formborden levereras fullkomlig till byggarbetsplatsen19.

3.2.3 Allmän beskrivning av ingående delar i stomkonstruktioner
Allmänt består ett bärverk av ett flertal byggnadsdelar, vertikala och horisontala
primära- och sekundära delar.

Bärverkets primära delar har förmågan att bära laster och bärverkets sekundära delar
agerar som stödfunktion som för lasten vidare till bärverkets primära delar.
Huvudfunktionen för vertikala bärverk består av lastnedföring av egentyngd och
nyttiga laster från ovanliggande byggnadsdelar. Horisontella bärverk har till uppgift
att sammanlänka vertikala bärverk och skapar rumsytor mellan dem, dessutom har de
en bärande funktion som tillgodoser dess egenvikt och nyttig last.
Stomkonstruktionen har även stabiliserande bärverk som har till uppgift att sidostaga
byggnader mot horisontala krafter, som utgörs av vindlast (vanligt förekommande),
jordtryck vid källarvägg, ouppsåtligt snedställning av vertikala bärverk samt
excentriskt belastning. Allmänt är horisontala krafter mindre till storlek i förhållande
till vertikala laster, men ibland är de svårare att konstruktivt bemästra vid
dimensionering20.
Primära vertikala delar i bärverk:


Pelare



Väggar

18 Byggelement, produkt, plattbärlag. Internet
20

Byggteknik byt 4 stommar av betong, trä och stål och byggnadens klimatskydd (Berg Samuel A)
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Väggpelare

Primära horisontella delar i bärverk:


Balkar



Plattor

Stabiliserande bärverk:


Skivor (Stagande väggar)



Fackverk



Inspända pelare och/eller väggar

3.3 Byggtid
Byggtiden varierar starkt beroende på val av stomme. I vissa projekt är kraven på
kortare byggtid viktigare än andra. Kostnader som inte har en direkt anknytning för
det material som byggs in benämns som arbetsplatsomkostnader. Kortare byggtid
sänker projektets tidsberoende arbetsplatsomkostnader21. Arbetsplatsomkostnader kan
bland annat bestå av kostnader för maskiner och verktyg, ställning, lyftanordning,
bodar och kontor, driftskostnader, renhållning och vinterkostnader22.

Platsgjutna betongkonstruktioner med formsättning har lång byggtid. Montering och
demonteringen av formen är ett tidskrävande arbetsmoment. Det är dessutom en
tidskrävande process att vänta tills det att betongen når en acceptabel fukthalt. Vid
användning av plattbärlag sparar man på formarbetet, vilket ger en tidsvinst på cirka
25 %23. Gjutning av betong är temperaturberoende, där låg utomhustemperatur
fördröjer härdningsprocessen. I väntan på torktiden står oftast andra aktiviteter still.

Prefabricerade betongelement flyttar produktionen från byggarbetsplatsen till
industrin. Produktionen består till en stor del av montering.
Prefabricerade stommar är inte lika temperaturberoende som platsgjutna stommar. De
förtillverkade elementen ökar produktiviteten, sänker byggtiden och minskar behovet

21

Examensarbete: Prefabricerad eller platsbyggd stomme, Tony Altun & Thomas Utriainen
Examensarbete: Analys av arbetsplatsomkostnader, Nils Ankaräng & Edvard Davidsson,
23
Isaksson, Mårtensson & Thelandersson, 2010.
22
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av arbetskraft24. Arbetsflödet blir bättre för prefabricerade stommar eftersom
elementen inte kräver torktid. Varken prefabricerade håldäcks- och massivbjälklag
kräver säkerhetsstämp på våningen under. Lång torktid och säkerhetsstämp i
underliggande våning blockerar andra aktiviteter vid platsgjutna konstruktioner, dessa
slipper man vid byggnation med prefabricerade elementen25.

Projekteringsfel i produktionen tar längre tid att korrigera för prefabricerade
konstruktioner jämfört med platsgjutna konstruktioner26. Om elementen inte passar
ihop kan det dröja tills nya element beställs och levereras. Projekteringsfel för
platsgjutna konstruktioner är lättare att åtgärda under produktionens gång.
En undersökning mellan fem likadana flerbostadshus uppförda av JM visar att
byggtiden sjönk från ca 55 arbetsveckor för platsgjuten konstruktion till ca 43
arbetsveckor för en prefabricerad konstruktion27.
Stora massivträelement förtillverkas i fabrik med högprefabriceringsgrad28.
Elementen har låg vikt vilket har fördelar ur montage- och lyftsynpunkt. Byggnation
med massivträelement kräver ingen torktid utan elementen monteras in direkt med rätt
fukthalt. Till skillnad från platsgjutna betongkonstruktioner erfordras inga extra
åtgärder vid byggande av stommen under vintertid.

För att massivträelementen direkt ska kunna monteras in på byggarbetsplatsen ställs
det krav på ett välfungerande väderskydd. Trähus är fuktkänsliga och måste skyddas
under produktionens gång. Bristande väderskydd som exponerar träet för nederbörd
fördröjer byggtiden och kan leda till fukt- och mögelrelaterade skador. Detta på grund
av att träet måste torka till acceptabel fukthalt innan elementen monteras in.

24

Svenskbetong, industrialisering, gjutning och montering.
Examensarbete: Val av stomsystem – vilka faktorer styr valet av system, Ghazwan Hammadi,
26
Examensarbete: Prefabricerad eller platsbyggd stomme, Tony Altun & Thomas Utriainen,
27
Examensarbete: Prefabricerad eller platsbyggd stomme, Tony Altun & Thomas Utriainen,
28
Examensarbete: Massivträbyggnation i Karlstad, Olle Bywall & Paul Saad,
25
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3.4 Väderkänslighet
Vid projektering bör påverkan av väderkänsligheten tidigt kartläggas. Vädret kan
störa och fördröja utformningen av byggnadsverket. Vissa konstruktionstyper
påverkas mer av olika väderlekar jämfört med andra.

Platsgjutna- och halvprefabricerade konstruktioner upplevs problematiska vid låga
temperaturer. Hållfastheten för betongen bör uppnå ca 5 megapascal (MPa) innan
betongen tillåts att frysa. För tidig frysning kan ge upphov till skador och kraftigt
reducera betongens hållfasthet29. Härdningsprocessen vid låga temperaturer ökar
starkt. Motverkning av för tidig frysning görs bland annat genom att sänka vct-talet,
höja betongkvaliteten, använda formisolering, värma upp betongen och tillsätta
fryspunktsnedsättande medel30. Beräkningsprogram används vid gjutning av betong
vid låga temperaturer. Programmet kartlägger betongens temperatur och
hållfasthetstillväxt31.

Prefabricerade betongelement gjuts i fabrik. Hållfastheten för betongen har uppnåtts
innan elementen monteras på byggarbetsplatsen. En prefabricerad konstruktion är
därmed mindre klimatkänslig jämfört med platsgjutna konstruktioner32.

Massivträhus byggs under hela året. Elementen är inte känsliga för låga temperaturer.
Lågt fukttillstånd föredras dock under byggtiden33. Trähus kräver det torrt under
byggtiden, till hjälp för detta finns olika former av väderskydd. Vid uppförande av
flervåningshus i massivträ används normalt ett väderskydd som succesivt höjs i takt
med byggandet. Till väderskyddet finns en lyftkran integrerat34.

3.5 Projektering
Projekteringsfasen för ett byggnadsverk är en viktig del av byggnadsprojektets helhet.
Under projekteringsfasen upprättas bygghandlingar från olika aktörer. Rätt utförda
29

Betongexpert, Oscar Esping, betonggjutning i kall väderlek. Internet
Cementa, Betonggjutning i kall väderlek. Internet
31
Oscar Esping, betonggjutning i kall väderlek. Internet
32
Examensarbete: Prefabricerad eller platsbyggd stomme, Tony Altun & Thomas Utriainen
33
Telefonintervju: Samtal med personal från Martinsson.
34
Examensarbete: Moderna trä- och betongstommar i flerbostadshus, Pelle Bohlin & Olle Lindroth
30
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handlingar reducerar fel vilket i sin tur minskar extra kostnader. Valet av stomsystem
påverkar projekteringen starkt. Olika stomsystem innebär kartläggning av olika
faktorer. Vid projektering kräver vissa stomsystem längre tid och mer arbete i
förhållande till andra. Projekteringsfasen omfattar aktörer som arkitekter,
konstruktörer, elektriker, VVS-installatörer och eventuella elementtillverkare35.

Projekteringstiden för platsgjutna konstruktioner med formsättning är kortare jämfört
med prefabricerade konstruktioner36. Vid platsgjutna konstruktioner ansvarar en
huvudkonstruktör för samtliga handlingar. Det är färre aktörer inblandade vid
projektering för platsgjutna konstruktioner och eventuella ändringar tar mindre tid att
justera på grund av att informationen går i kortare led37. Projekteringsfel som
upptäcks under produktionens inledning är billigare att justera vid platsgjutna
konstruktioner jämfört med prefabricerade konstruktioner38. Med platsgjutna
konstruktioner kan bygget sätta igång tidigare39, man är inte beroende av prefableverantörer. Platsgjutna konstruktioner är beroende av väderlek,
produktionsplaneringen för platsgjutna konstruktioner försvåras jämfört med
prefabricerade konstruktioner40.
Projekteringstiden för byggnadsverk med prefabricerade element är längre41. Vid
projektering kräver prefabricerade stommar fullständiga handlingar tidigare jämfört
med platsgjutna stommar. Prefableverantören ska nämligen planera in tillverkning av
elementen42. Vid projektering för en prefabricerad stomme tillkommer samordning
med prefableverantören. Kommunikationen mellan olika konsulter och
prefableverantören bör fungera effektivt för att goda resultat ska uppnås.
Projekteringsfel under produktionen får större konsekvenser och tar längre tid att
åtgärda för stommar med prefabricerade betongelement jämfört med platsgjutna
betongstommar43. Elementen har redan tillverkats i fabrik och korrigering av felet
skulle kräva en samordning av fler aktörer.

35

Examensarbete: Prefabricerad eller platsbyggd stomme, Tony Altun & Thomas Utriainen
Examensarbete: Val av stomsystem – vilka faktorer styr valet av system, Ghazwan Hammadi
37
Intervju: Konstruktör, WSP
38
Examensarbete: Prefabricerad eller platsbyggd stomme, Tony Altun & Thomas Utriainen,
39
Examensarbete: Val av stomsystem – vilka faktorer styr valet av system, Ghazwan Hammadi,
40
Examensarbete: Prefabricerad eller platsbyggd stomme, Tony Altun & Thomas Utriainen,
41
Examensarbete: Jämförelse mellan prefab och platsgjuten betongstomme för kv. Kleopatra Västerås, Ibrahim Jound & Nimesh
Chouhan
42
Examensarbete: Prefabricerad eller platsbyggd stomme, Tony Altun & Thomas Utriainen,
43
Examensarbete: Prefabricerad eller platsbyggd stomme, Tony Altun & Thomas Utriainen,
36
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Det ställs högre detaljeringsgrad vid projektering för stommar med helprefabricerade
betongelement jämfört med stommar med halvprefabricerade betongelement.
Halvprefabricerade betongstommar kräver exempelvis inte lika detaljerad
projektering för installationer.

Massivträhus tillverkas med hög prefabriceringsgrad. Det är svårare att uppfylla
akustik-, fukt- och brandkrav för massivaträhus jämfört med betonghus. För att
uppfylla dessa krav krävs detaljerad projektering och god kännedom om materialet
trä.

3.6 Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är en viktig faktor vid utformning av ett byggnadsverk. Såväl allvarliga
som mindre allvarliga tillbud, olyckor och skador inom byggbranschen är vanligt
förekommande. Föreskrifter från Arbetsmiljöverket anger hur byggnadsverk ska
planeras och utföras. Föreskrifterna behandlar olika typer av arbetsmoment som
exempelvis markarbete, schaktning, montering, installation och rivning44. Valet av
stomsystem har en stor påverkan på arbetsmiljön, olika former av stomkonstruktioner
innebär olika risker som bör kartläggas.

Platsgjutna betongkonstruktioner med formsättning innebär tung arbetsbelastning. Ett
exempel anknutet till platsgjutna betongkonstruktioner är montering och
demonteringen av formen som upplevs vara besvärlig. Vid montering och
demontering av formen sker arbete med armar över axelhöjd, vilket leder till
förslitningsskador. Vid formsättning av väggar är det vanligt att klättring sker på
formen för infästning, klättringen på formen kan leda till fallolyckor. Vibrering av
betongen vid gjutning är ett belastande arbetsmoment45. Vibration kan ge upphov till
vita fingrar, sämre rörelseförmåga, ryggskador och buller46. Vibrationsskador vid
gjutning av betong kan minimeras med användning av självkompakterande betong.

44

Examensarbete: Ilja Mihhailov och Fredrik Hörnfeldt Nordström, Arbetsmiljö och olyckor i byggbranschen
Examensarbete: Ibrahim Jound och Nimesh Chouhan, Jämförelse mellan prefab och platsgjuten betongstomme för kv.
Kleopatra Västerås
46
Sweroc, betong, vibration. Internet
45
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Vid platsgjutna konstruktioner utformas armeringen på byggarbetsplatsen.
Armeringsutformningen sker mestadels i framåtböjd position och är slitsamt för rygg
och ben.

Vid övergång till halvprefabricerade konstruktioner minskar belastningen på
byggnadsarbetarna. Utformning av armering på byggarbetsplatsen minimeras, detta
på grund av att armering gjuts in redan på fabriken för plattbärlaget och skalväggen 47.
Detta eliminerar det tunga armeringsarbetet vid produktionen. Montering och
demontering av formen undviks eftersom både plattbärlaget och skalväggen består av
en kvarsittande form. De halvprefabricerade elementen tar bort det slitsamma
arbetsmomentet som förekommer vid ihopsättning och nedmonteringen av formen för
platsgjutna konstruktioner.

Byggnation med prefabricerade betongelement medför renare arbetsplatser då
elementen monteras färdiggjutna. Tunga arbetsmoment som formsättning, vibrering
och armeringsutformning som förekommer vid platsgjutna konstruktioner elimineras.
Tung arbetsbelastning vid montering av elementen kan dock förekomma. På
byggarbetsplatsen finjusteras elementen med spett och strävor till rätt position48. Detta
är ett fysiskt krävande arbetsmoment som kan leda till förslitningsskador. Klämrisk
förekommer vid montage av element.

Byggande med massiva träelement ger upphov till en renare arbetsmiljö jämfört med
platsgjutna- och halvprefabricerade konstruktioner. Arbetsbelastning vid montage av
elementen minskar jämfört med montage av betongelement, detta på grund av träets
låga vikt. Klämskador vid montering av massivträelement är inte lika allvarliga
jämfört mot klämskador med betongelement. En stor fördel med träkonstruktioner är
att håltagning utförs enkelt. Projekteringsfel för håltagning får en betydligt mindre
arbetsbelastning för träkonstruktioner jämfört med betongkonstruktioner, eftersom trä
är ett mjukare material än betong. Skarvar av elementen utförs enkelt med
traditionella handverktyg.

47

Svenskbetong, Plattbärlag, Dimensionering. Internet
Examensarbete: Jämförelse mellan prefab och platsgjuten betongstomme för kv. Kleopatra Västerås, Ibrahim Jound Nimesh
Chouhan

48
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3.7 Bekant byggteknik
Nya innovativa lösningar skapas kontinuerligt inom byggbranschen. Nya material och
byggmetoder testas för att optimera kvaliteten ur olika aspekter, såsom byggtid,
hållbarhet och miljö. Nya metoder kan dock innebära risker. De nya metoderna kan
kräva en upplärningsfas som kan resultera i längre byggtid och högre kostnader.
Obekanta byggmetoder löper större risk för montagefel. Välbeprövade byggmetoder
förenklar projektering och produktion av byggnadsverket. Kartläggning av
riskfaktorer underlättas vid välbeprövade metoder.

Flerbostadshus av prefabricerade- och platsgjutna betongkonstruktioner är en
välbeprövad byggmetod. Lärdom har tagits under användandets gång, där optimering
och korrigering av byggsystemen utförts. Livslängden av slutprodukten är ett bevis på
att byggmetoden är hållbar.

Att bygga flerbostadshus i trä över två våningar blev tillåtet enligt Boverkets
byggregler (BBR) år 1994. En ökning av byggda flerbostadshus med trästomme
ökade från 2 till 15 procent mellan åren 2001 till 200849. Flerbostadshus med
trästomme är inte en lika beprövad byggmetod jämfört med betonghus. Tekniska
oklarheter förekommer fortfarande. Enligt Hellsborn och Nilsson (2010) är de ”tre
främsta skälen till att det inte byggts några höga hus med trästomme i Göteborg har
varit avsaknad av tradition, en osäker ekonomi och kunskapsbrist inom området”50.

3.8 Spännvidder
Spännvidden är en viktig faktor för arkitekturen. Spännvidden är beroende på val av
konstruktion, olika former av bjälklag klarar olika spännvidder. Stommaterial med
höga spännvidder ger arkitekten bättre förutsättningar för utformning av byggnadens
planlösning. Högre spännvidder ger även större valmöjligheter för eventuella
ändringar av byggnadsverkets planlösning. Störst spännvidder erfordras i regel för
kontorshus där öppnare planlösning föredras. Byggnadsverkets kostnad kan påverkas
av val av spännvidd, där högre spännvidder i regel kostar mer.
49
50

Svenskträ, småhus och flervåningshus (2016). Internet
Höga hus med trästomme i Göteborg, TOBIAS HELLSBORN & RASMUS NILSSON
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Halvprefabricerade konstruktioner med plattbärlag utförs både med slak- och
förspänd armering. Ett fyrsidigt upplagt plattbärlag kan uppnå spännvidder upp till ca
10 m vid slakarmering och ca 12 m vid förspänd armering51. Spännvidderna är starkt
beroende av upplagsförhållanden. En tvåsidigt upplagd slakarmerad platta med
plattbärlag dimensionerat för bostadslast med en bjälklagstjocklek på 250 mm klarar
av 5,8 m spännvidd52.

Slakarmerade platsgjutna bjälklag har liknande spännvidder som slakarmerade
bjälklag med plattbärlag. För att uppnå högre spännvidder vid platsgjutna
betongbjälklag kan efterspänd armering användas, detta innebär att armeringen
spänns efter betongen gjutits och innan bjälklaget belastats. Med efterspända
platsgjutna bjälklag uppnås större spännvidder jämfört med bjälklag av förspänt
plattbärlag53.

Den vanligaste bjälklagstypen för prefabricerade konstruktioner i Sverige är håldäck
med spännarmering54. Håldäcksbjälklaget har längsgående cirkulära hål genom hela
plattan. Hålen minskar bjälklagets egentyngd och gör bjälklaget lättare i förhållande
till massiva betongbjälklag. Modulbredden är 1,2 m och de förspända
hålldäckselementen kan uppnå spännvidder upp till 17 m för bostäder. Prefabricerade
håldäcksbjälklag är ett bra alternativ vid byggnadsverk som kräver höga spännvidder.

Massiva träbjälklag indelas in i tre huvudtyper, plattbjälklag, kassettbjälklag och
samverkansbjälklag, samtliga kan prefabriceras. Utnyttjandegraden hos
massivträkonstruktioner är vanligen under 50 %. De dimensionerande faktorerna för
spännvidden är normalt nedböjning, svikt och vibrationer55. Plattbjälklaget har en
spännvidd upptill 6 m. Spännvidder upptill 12 m uppnås med kassett- och
samverkansbjälklaget56.

51
52

Svenskbetong, Plattbärlag, Dimensionering. Internet
Svenskbetong, statik, dimensioneringsprogram. Internet

53

Svenskbetong, statik, dimensioneringsprogram. Internet
Examensarbete: Val av stomsystem, Ghazwan Hammadi
Massivträ. Handboken 2006. Kapitel 2
56
Träguiden, bjälklagselement och väggelement av massivträ
54
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3.9 Installation
Dagens installationssystem blir alltmer komplexa. Projektets totala byggkostnad är
starkt påverkad av kostnaderna för byggnadsverkets installationssystem. De
vanligaste installationerna i flerbostadshus i Sverige är idag värme, tappvatten,
spillvatten, ventilation, dagvatten samt el/data/tele57, där ventilations- och
avloppsledningar behöver mest utrymme i byggnadsverkets stomme58. Valet av
stomkonstruktion påverkar utformningen av installationen. Samordningen ska ske på
ett sådant sätt att konstruktionens bärförmåga inte reduceras samtidigt som kollisioner
mellan installationerna undviks59.

För platsgjutna- och halvprefabstommar kan installationer integreras i stommen. På
detta sätt sparar man boyta och byggnadshöjd, vilket kan leda till att man tjänar in en
extra våning60. Ingjutna installationer i betongen fungerar bra ur brand- och
ljudsynpunkt. Problemet med ingjutna installationer i stommen är att den blir
svåråtkomlig vilket kan försvåra eventuella byten och framtida underhåll61. Möjlighet
att dra installation utanpå stommen finns även för platsgjutna- och
halvprefabstommar, på så sätt blir installationerna mer lättomkomliga men tar mer
plats i byggnadsverket.

Samordning mellan prefabricerade betongstommar och installationssystem kräver hög
precision. De prefabricerade elementen är inte alltid anpassningsbara till det bestämda
installationssystemet. Utanpåliggande kanaldragningar förekommer, vilket reducerar
byggnadsverkets boarea. Installationsskåp kombineras vanligen med prefabricerade
stommar, skåpen underlättar åtkomligheten till kopplingar.

Utformning av installationerna för massiva trähus ger stor frihet för kanaldragningar.
Principerna för utformning av installationer för massivträhus varierar inte mycket från
andra byggmetoder förutom de metoder där installationerna gjuts i stommen.

57

Examensarbete: Samordning av installationer och platsgjuten betongstomme i flerbostadshus , Jenny Sandgren
Examensarbete: Uppföljning av tidsutnyttjande och byggkostnad för platsgjuten stombyggnad ,Fredrik Lindén & Erik
Wahlström
59
Examensarbete: Samordning av installationer och platsgjuten betongstomme i flerbostadshus , Jenny Sandgren
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Svenskbetong, bygga med platsgjutet (2016). Internet
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Examensarbete: Samordning av installationer och platsgjuten betongstomme i flerbostadshus , Jenny Sandgren,
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Projekteringsfel med avseende på håltagning åtgärdas enklare för trästommar, detta på
grund av att trä är ett mjukare material än betong62.

Installationer för massivträelement kan förberedas på fabrik för att effektivisera
byggprocessen och spara på byggnadshöjd. Vid utformning av installationer för
massivträhus bör stort fokus läggas vid projektering och montering för att ljud- och
brandkrav ska uppfyllas63. Fördelen med att använda kassettbjälklag är möjligheten
till horisontell kanaldragning i bjälklaget. Installationer för massivträhus med
plattbjälklag förläggs i undertaket där installationerna kan placeras både dolt och
synligt64.

Figur 2. Ventilationsrör förlagda mellan liven

Figur 4. Ventilationsrör i undertaksutrymmet i plattbjälklag.

eller i undertaksutrymme i kassettbjälklag
(Källa: Martinsson, massivträhandboken)

3.10 Flexibilitet
Flexibiliteten för byggnadsverk kan delas in i långsiktig- och kortsiktig flexibilitet.
Långsiktig flexibilitet för byggnadsverk åstadkommes genom möjligheten att ändra
verksamhetsutformningen över tiden, till exempel ett flerbostadshus som görs om till
ett kontor. Kortsiktig flexibilitet i byggnadsverk kan åstadkommas genom
demonterbara komponenter som med enkelhet kan ändra byggnadsutformningen efter
behov65. Ett annat ord för flexibilitet för byggnadsverk är månganvändbarhet. Flexibla
byggnader är månganvändbara, både under korta- och långa perioder66.
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Massivträhandboken, Martinsson, Kap 1
Massivträhandboken, Martinsson, Kap 1
64
Massivträhandboken, Martinsson, Kap 1
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Examensarbete: Flexibla byggnader, Caroline Abrahamsson Johanna Waltersson
66
Arkitekt, Norconsult
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För att bygga flexibelt krävs god planering, byggnadens arkitektur och statik ska vara
anpassad för ändringar. Två viktiga faktorer för flexibla byggnader från det statiska
perspektivet är byggnadsverkets spännvidder och lastkapacitet. För byggnader med
höga spännvidder kan ändringar inom bostaden med relativt enkelhet ske utan att
bärande delar ändras. Byggnadens lastkapacitet är den last som byggnadsverket är
dimensionerat för. Vid övergång till en verksamhet med högre last kan detta innebära
extra arbete i form av förstärkning, vilket är kostnadskrävande67.

Platsgjutna konstruktioners utformning av armering dimensioneras i regel för den
exakta lasten med vilken byggnaden belastas. Verksamhetsändring med högre last än
vad det ursprungliga byggnadsverket är dimensionerat för kräver extra åtgärder i form
av förstärkning. Med platsgjutna konstruktioner för flerbostadshus uppnås även låga
spännvidder. Ändringar till en annan verksamhet kan innebära ingrepp i vertikala
bärande delar, vilka medför extra kostnad68.

Med prefabricerade element dimensioneras i regel samtliga element utefter värsta
lastfallet över hela byggnadsverket. Byggnaden kan bli överdimensionerad, vilket
innebär att en lastökning för byggnadsverket kan i vissa fall vara möjligt utan extra
åtgärder. Vid användning av håldäcksbjälkag uppnås även höga spännvidder där
ändringar i byggnadsverkets planlösning förenklas.

För massivträstommar med kassettbjälklag uppnås spännvidder upp till 12 m. I
flerbostadshus av massivträ kan ytter- och lägenhetsskiljande väggar utföras som
bärande. Inom byggnaden kan väggarna utformas som icke bärande. Detta ger stor
handlingsfrihet vid omstrukturering av byggnadens planlösning69.
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Konstruktör, Norconsult
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Massivträhandboken 2006, Kap 1.
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3.11 Brand
3.11.1 Bakgrund till utveckling av flervåningshus i trä
Under de senaste decennierna har flervåningshus i trä blivit vanligare i hela Europa.
Idag byggs var tionde flerbostadshus med trästomme. Historiskt sett har
flervåningshus byggda med trästomme varit förbjudna i de flesta städer och länder i
Europa. Detta förbud har skapats för att motverka framtida stadsbränder. Bränder var
vanligt förkommande på grund av teknisk okunskap och krig. Ytterligare bidragande
faktorer var bristfälliga kunskaper och förmåga att bekämpa bränder. Dock började i
slutet av 1900-talet ett nytt tänk träda fram till följd av utveckling inom brandteknisk
forskning. Man insåg att icke-brännbart material inte nödvändigtvis är avgörande för
att uppnå krav inom brandsäkerhet. År 1988 infördes Byggvaruproduktdirektivet,
CPD (Construction Products Directive), vilket medförde ett nytt synsätt. Sverige blev
ett av de första länder som implementerade CPD i byggnormen BBR. Detta innebar
enorma förändringar där man övergick från materialrelaterade bestämmelser till mer
funktionsbaserade krav. Detta resulterade till att flervåningshus med trästommar
kunde byggas förutsatt att byggnormens krav är uppfyllda.

3.11.2 Valet av byggmaterial vid brand
Valet av byggnadsmaterial har en stor inverkan för byggnadens brandsäkerhet.
Betongkonstruktioner är kända för dess brandmotståndskraft och kan i princip
dimensioneras för samtliga behov. Vid ökad brandbelastning appliceras
brandisolering för trä- och stålkonstruktioner, dock är detta inte nödvändigt för
betongkonstruktioner. Sedan BBR94 har brandskyddsbestämmelserna varit
funktionsbaserade och materialneutrala. Vid personriskanalys kunde en trävägg med
gips jämställas med en betongvägg om båda väggarna klarade brand i 60 minuter.
Detta innebar bl.a. att trä kunde numera användas som bärande stomme till
flervåningshus, förutsatt att funktionskraven är uppfyllda.

Bestämmelser omfattas primärt av personrisker, medan ekonomiska konsekvenser
som tillkommer vid brandutlopp normalt inte beaktas. De ekonomiska
konsekvenserna kan uppskattas vara påtagligt högre för träkonstruktion än för
betongkonstruktion. Detta reflekteras i försäkringbolagens premiesättning för
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byggskador och driftavbrott med högre avgifter hos bostadsföreningar, företag och
även många kommuner särskilt vid uppkommen brandskada70.

3.11.3 Allmänna brandkrav
Byggnadsdelar brand klassas efter tidskrav som förekommer i BBR. Där olika
funktioner delas in i olika beteckningar, R-bärförmåga, E-integritet och I-isolering.

Figur 3. Funktionskrav för brandmotstånd (Källa: Träguiden)

R-Bärförmåga

Innebär den tiden byggnadsdelens bärförmåga upprätthålls vid
en standardbrand.

I-Isolering

Innebär den tiden som krävs för att den kalla sidan ska uppnå
en viss temperatur.

E-Integritet

Innebär den tiden som byggnadsdelen bevarar sin täthet vid en
standardbrand.

Dessa klasser för konstruktioner förekommer även i kombinationer av t.ex. R, RE, E,
EI, REI och kompletteras med tidskravet som anges i minuterna 15, 30, 45, 60, 90,
120, 180, 240. Beteckningen REI 60 innebär att konstruktionsdelen har en
bärförmåga, täthet och temperaturkrav i 60 minuter.
I många konstruktioner är tändskyddande beklädnader en nödvändighet för att skydda
bakomliggande konstruktion. Vid en standardbrand skyddar normalt tändskyddande
beklädnader i ca 10 minuter71.

70
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Svenskbetong, prefab, brand (2016). Internet
Byggbok, Brand-och isolering av väggar, bjälklag och tak (Paroc)
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3.11.4 Betong
Betong är ett bra byggmaterial ur brandskyddssynpunkt och har hög motståndskraft
mot brand. Den varken smälter eller brinner vid brand. Dessa faktorer har stor
inverkan för byggnaders brandsäkerhet. Betong har även fördelen att den varken
avger rök eller giftiga gaser vid brand, vilket skyddar människoliv och underlättar
brandkårens släckningsarbete72. Betongens förmåga att motstå brand grundar sig dels
i dess stora tröghet mot temperaturförändringar samt i dess förmåga att behålla sina
mekaniska egenskaper trots relativt höga temperaturer. Dock, vid högre temperatur än
250 °C förekommer sprängningsrisk för täckande betongskikt. Armering i
betongväggar ökar brandbärighet. Ökad bärighet kan även uppnås med enkla åtgärder
utan större kostnader genom bl.a. extra isolering eller inklädnad73.

Materialet betong har gott brandmotstånd vid vanligt förkommande brandförlopp där
brandtemperatur är ca 800 °C och exponeringstid upp till ett par timmar.
Övertändning innebär att branden fyller hela rummet och brandtemperaturen ligger
mellan ca 800-1200 °C. Betongkonstruktioner tål generellt längre exponeringstid för
brand med höga temperaturer jämfört med andra konstruktioner innan den når sin
kritiska temperaturgräns. Detta medför att brandspridningsrisken utanför brandcellen
minskar.

Brandskador i betongkonstruktioner är exempelvis omfattande sprickbildningar och
spjälkningar vilket reducerar konstruktionens bärförmåga efter brand.
Temperaturhöjning på grund av brand påverkar armeringens- och betongens
hållfasthet negativt.

När det kommer till spjälkning har det visat sig att betong med lågt vct tenderar att ha
lägre brandmotstånd jämfört med betong med högre vct.

När betong värms upp till temperaturnivåer som förekommer vid brandförlopp,
drabbas cementpasta och ballastmaterial av fysikalisk- och kemisk nedbrytning.
Dehydratisering (fuktavgång) av cementgelen uppstår i temperaturnivåer mellan ca
72

Svenskbetong, betong , brandsäkerhet (2016). Internet
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Byggteknik stommar av betong, trä och stål (Samuel A Berg)
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200-500 °C, detta gör att hållfastheten i cementpastan minskar. Kraftig försämring i
betongens hållfasthet sker vid 500-600 °C.
Skador
Det finns två typer av spjälkningar; hörn- och avspjälkning. Vanligast skada vid ett
kort brandförlopp är utflaggning. Risken för avspjälkning ökar med tunnare
betongkonstruktioner. Bortfall av betong på grund av avspjälkning påverkar normalt
sätt inte konstruktionens bärförmåga. Dock kan mycket kraftig avspjälkning leda till
omfattande reducering i konstruktionens bärförmåga. I synnerhet om armering är fritt
exponerad för termisk påverkan alternativt att vidhäftning mellan armering och
betong inte längre är verksam.
Armering
Hållfasthetsegenskaper för armeringsstål reduceras markant vid ökade temperaturer.
Temperaturhöjning av armering i betongkonstruktionsdelar har avgörande betydelse
för bärförmågan vid brand. Temperaturnivåer i brandförlopp över 400 °C kan leda till
kvarstående hållfasthetsförluster i kallbearbetat- och härdat stål. Däremot kan
varmvalsat stål återgå till sin ursprungliga hållfasthet efter avsvalning.

Förspänd armering är mer känslig för temperaturhöjning jämfört med slakarmering.
Prefabricerade stommen är mer benägen att påverkas av brand än den platsgjutna
stommen. Vid längre brandförlopp i spännarmerade konstruktioner förekommer
utökad risk att armeringen förlorar sin hållfasthet74.

3.11.5 Trä
Trä är ett brännbart material som behåller sin bärförmåga i långa tidsintervall.
Bränningshastighet i limträ uppskattas till 40 mm/h. Trä konstruktioner får ökad
brandmotståndsförmåga med brandskyddsfärger eller genom enklare
inklädnadskomplettering med obrännbara skivmaterial. Trä delas upp i olika zoner vid
brandpåverkan. Dessa zoner är väl avgränsande till varandra på grund av att trä har
låg värmeledningsförmåga, låg densitet och hög värmekapacitet.
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SP, påverkan av brand hos betongstomme (2016). Internet
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Vid brand bildas det ett yttre kolskikt vilket har ännu lägre värmeledning och skyddar
det opåverkade träet75.

Figur 4, Illustration av förkolning av trä, Källa: Byggkonstruktion (Tord Isaksson, Annika Mårtensson, Sven Thelandersson)

Brand i träkonstruktioner uppkommer då fukthalten i träet reduceras. Avdunstning av
fukt uppstår vid temperaturer på 100-105 °C. Temperaturen ökar ytterligare i
samband med reducerad fukthalt och den termiska nedbrytningen beskrivs nedan i
fyra delmoment.



Termisk nedbrytning startar vid ca 110-230 °C. Vilket resulterar i en
omvandling av träets uppbyggnad till gaser. Vid 150 °C börjar förkolningen,
vilket kännetecknas av en mörk färg.



Flampunkten uppnår vid ca 230-260 °C, vilket innebär att träet antänds då
gaser som bl.a. metanol kommer i beröring med luft.



Brandpunkten uppstår vid ca 260-290 °C. Detta innebär att virket fortsätter att
brinna med fortsatt värmeökning. I samband med värmeökning ökas även
sammansättning av gaser från tidigare skede vilket ger upphov till ökad
temperatur enda upp till ca 100 °C.



Självtändningsstadiet uppkommer vid ca 350-450 °C. I det stadiet omvandlas
frigjorda gaser vid kontakt med luft till eld utan inverkan av befintlig eld76.

Enligt statistik från försäkringsförbundet, är trästommen kraftigt överrepresenterad i
frågan om storbränder i flerbostadshus. De inrapporterade bränder som ingår i
statistiken kommer från de fyra största försäkringbolagen; Trygg-Hansa,
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Byggkonstruktion (Tord Isaksson, Annika Mårtensson, Sven Thelandersson)
Examensarbete i Byggteknik Materialpåverkan vid brand Limträ, stål och betong
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Länsförsäkring, If och Folksam. Tillsammans täcker de ca 90 procent av
skadeförsäkringarna i Sverige. Sambandet mellan bränder och stommaterial bidrog till
ökad brandpremie för trähus. Högst brandpremie förekommer hos Trygg-Hansa där
skillnaden mellan betong- och trähus är faktor tre medan hos Folksam är det ingen
skillnad.

Enligt brandingenjören Hans Anderson, från brandskyddsföreningen, varierar
brandspridningen beroende på om huset är av trä eller betong. I trähus går branden
genom bjälklag och sprids ytterligare. En enkel håltagning i bjälklaget kan bidra till
förödande konsekvenser medan i betonghus begränsas branden till brandcellen.
Dock i nyare hus med sprinklers, släcks bränder i större utsträckning vilket resulterar i
att brandskador blir mindre medan vattenskador däremot blir större77.
Brandsäkerhet i hus med trästomme
Trästommar uppnår brandkraven vanligtvis med hjälp av kompletterande skyddande
skivor och isolering. Detaljutformning och brandtätning i flervåningshus med
trästomme har en betydande inverkan på möjligheten till god brandsäkerhet.

Följande detaljer bör beaktas i flervåningshus med trästomme:


Brandstoppar mellan konstruktioner samt i konstruktioner.



Fasadutformning; när brännbart material används i fasaden.



Genomföringar i lägenhetsskiljande konstruktioner78.

Brandsäkerhet i hus med trästomme har betydande skillnader beroende på om det är
ett modernt eller ett äldre hus. Funktionsbrister i detaljlösningar kan leda till
omfattande brandspridning. Det är en utmaning att säkerställa att detaljlösningarna
har rätt utformning. Detta är viktigt för alla byggnader oavsett stommaterial, dock har
konsekvenserna vid brand varit mer omfattande för hus med trästomme än hus med
andra stomtyper79.
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Iaea, Eurocoder (2016). Internet
Svenskträ, handbok, flervåningsbostadshus i trä (2012). Internet
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Brand i flerbostadshus av trä – Analys, rekommendationer och FoU-behov (Birgit Östman, SP, Lars,
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3.12 Ljudisolering
3.12.1 Allmän beskrivning av ljud i bostäder
Vad är ljud och frekvenser?
Ljud är vågrörelser som skapas av ljudkällor och ger upphov till täthets- och
tryckvariationer i ett medium. Mediet kan bestå av luft, vätska eller fast kropp.
Människans uppfattning av ljud är de tryckvariationer i medium som skapar
svängningar i hörselorganet trumhinnan. Ljud har olika styrkor och
frekvenssammansättning och detta bidrar till att olika typer av ljud kan särskiljas.
Människans hörbara ljudområde har frekvenser mellan 20-20000 Hz80.

Vanliga ljud i byggnader kan bestå av fläktbuller, musik, etc. Frekvens beskriver
antalet svängningar per sekund och dess enhet är Hertz (Hz). Röster som ligger inom
intervallet 300 till 3000 Hz är känsligast för örat. Frekvensområdet för stegljud
varierar beroende på typen av byggnadsstomme och övergolv. Höga frekvenser
tränger sig igenom håldäcksbjälklag utan stegljudsdämpande material. Detta medför
ett hårt ”klapprande” ljud som hörs i angränsande lägenheter när någon går med hårda
skor, från ”skarpljud” då en stol dras, etc. De höga frekvenserna dämpas effektivt med
elastiska skikt, dock fortsätter låga frekvenserna att tränga sig genom och stegljudet
låter då mera som ”dunsar”. Vibrationer i ett flytande övergolv omvandlas till värme
(mekaniska förluster) och går därmed inte ned i stommen i samma utsträckning som
när ljudkällorna verkar direkt på bjälklagets hårda yta. Detta medför att
byggnadsstommen alstrar mindre ljud till angränsade rum. De mekaniska förlusters
effektivitet varierar beroende på val av elastiskt skikt81.
Ljudisoleringsförmåga för vägg- och bjälklagstyper varierar med ljudets frekvens.
Där kan lätta konstruktioner ha problem med lågfrekventa ljud82.

Buller
Buller är ljud som upplevs som störande, den är en av de mest miljöstörande faktorer
som förekommer i bostäder. Källa till buller kan exempelvis vara från grannar,
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Fastighetsägarna, god inomhusmiljö (2016) Internet
SBU-F projekt nr1104: ljudreduktion vid keramiska golvbeläggningar
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Examensarbete: lägenhetsskiljande massivträbjälklag, Charlotta Bjerkbor, Christophe Marlot.
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aktiviteter i bostaden (stegljud, tal, musik mm), trafik, installationer för vatten och
avlopp, kyla, värme och ventilation. Buller kan ge upphov till sömn- och
koncentrationssvårigheter hos boende och vid högre ljudnivåer kan det orsaka
hörselnedsättning och öronsusningar83.
Stomljud; uppstår när vibrationer bildas i byggnadskonstruktioner vilket bidrar till att
ljud genereras och vibrationer fortplantar sig vidare. Vibration från fläktar och
installationer är bland de vanligaste källorna till stomljud. Även stegljud är en vanlig
källa till stomljud i bostäder.
Luftljud; är ljud som överförs direkt i luften. Tal och ljud från högtalare är några
exempel på luftljud. Otätheter i en konstruktion kan medföra till luftläckage, vilket
bidar till försämring av ljudisolering84.
Decibel (dB)
Är ett logaritmiskt mått som anger ljudtrycksnivå. Det lägsta trycket örat kan
förnimma är 20 µPa (0dB) och detta är referensvärdet för lägsta nivå. Örats
smärtgräns ligger på ca 20Pa (120dB).
Luftljudsisolering R
Luftljudsisolering är förmågan hos en byggnadsdel att reducera luftburet ljud mellan
två utrymmen. Luftljud kan transmitteras på flera olika sätt. Det kan ske genom
flankerande konstruktioner, byggnadselement, ventilationskanaler eller genom
oönskat läckage i springor och skarvar. Bra ljudisolering kännetecknas av ett högt
värde på luftljudsisolering. Begreppet reduktionstal, R används som mätetal för
ljudnivån och anges i dB. Reduktionstalet varierar med frekvensen. I Byggnader
används ett sammanfattningsvärde i form av ett vägt reduktionstal, RW eller R’w +
C50-3150 (C-faktor är en spektrumanpassningsterm) som används för att angripa
problem med lågfrekventa ljud från 50 Hz vid exempelvis lägenhetsskiljande väggar.
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Examensarbetet: Ljudisolering i prefabricerade betongstommar, En fältmätning av luft- och stegljudsisolering, Tobias
Engqvist, Jessica Eriksson
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Stegljudsnivå Ln,w
Stegljudsnivån är förmågan hos en byggdel att reducera skrapljud, stegljud, stötar och
slag på golv. Bra ljudisolering kännetecknas av ett lågt värde på stegljudsnivån.
Begreppet normaliserad stegljudsnivå, Ln, används som mätetal för stegljudsnivå och
anges i dB. Normaliserad stegljudsnivå varierar med frekvensen. I byggnader används
ett sammanfattningsvärde i form av ett vägt normaliserat ljudstegsnivå, L’n,w eller
L’n,w + C50-2500 (C-faktor är en spektrumanpassningsterm) som används för att
angripa problem med lågfrekventa ljud från 50-2500Hz.
Ljudabsorption
Reflektion av ljud uppstår då ljudvågen träffar en hård yta. Om ytan är eftergivlig och
porös, tränger sig ljud igenom material vilket medför till att delar av ljudenergi
omsätts till värme och resulterar i ljudabsorption. Hur stor andel av ljudet som
reflekteras och absorberas beror på ytans utformning och material.
Flanktransmission
Flanktransmission är ljud som transmitteras förbi den avskiljande konstruktionen via
anslutande bjälklag och väggar till intilliggande utrymmen. Ljudspridningen kan även
uppstå via överhörning i ventilationssystem eller genom ljudläckage i otätheter85.
Flankstransmission är en benämning som sammanfattar bidraget från alla
tranmissionsvägar förutom den direkta86.
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Knauf Danogips, Termer och definitioner. Internet
Akustik i träbyggnader, SP Rapport 2008:16.
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Figur 5, Illustration på olika former av transmissionsvägar i en byggnad, (källa: Saint Gobain)

a = ljud genom skiljevägg
c = ljud genom ventilationstrummor
d = ljud genom kylbafflar/belysningsarmaturer
e = ljud genom rörgenomföringar

f = ljud genom springor
g = ljud via flanktransmissioner i golvbjälklag
h = ljud via flanktransmissioner i fasadvägg
i = ljud via radiatorerna

Materialegenskaper
Transmission, absorption och reflektion är materialegenskaper. Variation i materialets
täthet påverkar hur ljudet transmitteras, absorberas och reflekteras vid kontakt med
materialet. Intensitet i ursprungligt ljud som transmitteras i material förändras efter att
delar av ljudet reflekteras och absorberas, nämligen såkallad dämpning. Vikten per
ytenhet hos en konstruktion har väsentlig betydelse för ljudisolerande egenskaper,
synnerligen vid låga frekvenser mellan 20-200 Hz. Detta resulterar i att många
träkonstruktioner har dålig ljudisolering vid låga frekvenser87.
Ljudklassning för bostäder
De olika kraven för ljudklassning delas in i fyra klasser; ljudklass A, B, C och D. För
bostäder används dock främst två kravnivåer, ljudklass C (minimikrav i BBR) och B.
Beskrivningen av ljudklassningsstandarder för bostäder finns dokumenterat i SS
2526788.


Ljudklass A: Ljudklassen motsvarar mycket goda ljudförhållanden.



Ljudklass B: Ljudklassen har mycket bättre ljudförhållanden än ljudklass C.
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Gyproc, Byggnadsakustik. Internet
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Ljudklass C: Ljudklassen ger tillfredställande ljudförhållanden för
majoriteten av de boende och är ett minimikrav enligt Boverkets föreskrifter
89

.

Det är vanligt att valet av stomsystem för bostäder har betydande påverkan för
byggnadens ljudklass. Faktorerna med betydande påverkan är:



Ytvikten hos bjälklag



Bjälklagens spännvidder



Byggnadens längd och bredd



System för bärning och mellanväggar

Träkonstruktioner klassas som en lättkonstruktion och ur ett ljudisoleringsperspektiv
finns tydliga skillnader jämfört med tunga konstruktioner (betongkonstruktioner).
Träkonstruktioner har låg egentyngd jämfört med betongkonstruktioner och det blir
därmed mycket enklare att sätta träkonstruktioner i rörelse. Detta ger upphov till mer
vibrationer som överförs till omgivande luft. Därför har trähus större behov av
åtgärder för ljudisolering än jämfört med betonghus90.

Enligt Anders Honb från norska byggforskaravdelning i Trondheim

”experimentella undersökningar visar att huvuddelen av stegljudsenergin
ligger i intervallet 20–50 Hz, som sammanfaller med egenfrekvenser i elastiskt
upphängda undertak och takbjälkar. För att få god överensstämmelse mellan
mätmetoder för stegljud och subjektiva omdömen om stegljud måste
frekvensområdet under 50 Hz beaktas”91.
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Granab golvregelsystem, ljudklassning för bostäder. Internet
Examensarbete En jämförelse mellan två olika trästomsystem och byggmetoder Fanny Giang och Ludmila Moroz
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3.12.2 Trästomme
Konstruktionslösningar är olika beroende på valet av stommaterial. För lätta
konstruktioner med träbjälklag och träväggar är det extra viktigt att korrekta
byggtekniska lösningar används. För att uppnå ljudkraven är det vanligt att
dubbelkonstruktioner används i bjälklag samt transmissionslister används i anslutning
mellan väggar och bjälklag. En konsekvens för dessa lösningar som används för att
uppnå ljudisolering är att bjälklagshöjden blir högre för trästommar än för
motsvarande lösningar i betong92.

Vid massivträbjälklag är stegljudsöverföring mellan våningsplanerna via anslutningen
mellan vägg och bjälklag betydligt större än vid exempelvis betongbjälklag. Denna
flanktransmission är mer påtagligt i längdriktning dvs i bärriktning än i tvärriktning93.
Trästommar har akustiska fördelar vad det gäller förmåga att isolera bort ljud från
byggnadens installationer (gäller ej för tunga maskiner som monteras på marken).
Trästommar har även god ljudisolering gentemot samtal, TV och andra luftburna
ljudkällor. Dock, blir ljudisolering sämre vid basljud från exempelvis moderna
hemmabioanläggningar varvid särskilda åtgärder krävs.

Stomljud uppstår exempelvis från när någon går på golv. För betongkonstruktioner
kan det uppstå högfrekventa ljud från klackar och stolskrap om den har hård
golvbeläggning direkt mot betongen. Medans lätta konstruktioner ger en mycket mer
lågfrekvent karaktär. Lätta konstruktioner är enklare att sätta i vibration när de utsätts
för belastning av gående personer, medan tunga betongkonstruktioner förblir stumma.
Tunga bjälklag har högre impedans och är därmed mindre benägen till rörelse och
vibrationer.

Vibrationer i bjälklag ger upphov till att ljud strålar ut från ytan. Ju större vibration
som uppstår i bjälklag desto mer lågfrekvent ljud som alstras. Vibrationer och
lågfrekventa ljud är ett vanligt förekommande problem i lätta konstruktioner. Ljud
relaterade problem förekommer naturligtvis även i andra byggsystem, dock är den
utmärkande skillnaden att om ett bjälklag är felkonstruerad i en lättkonstruktion, blir
92
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Svenskträ, handbok, flervåningsbostadshus i trä (2012). Internet
Martinsson, massivträhandboken 2006
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det nästintill omöjligt att rätta till felet i efterhand. Detta bidrar till att det krävs hög
noggrannhet och fokus för att säkerställa ett väl fungerande bjälklag för en
lättkonstruktion.

Tjocklek och spännvidd är två parametrar som påverkar hur väl ett bjälklag fungerar.
Generellt bör man utgå från en bjälklagshöjd på minst 500 mm för att vara på den
säkra sidan. Spännvidder får inte vara alltför långa, eftersom bjälklag med längre
spännvidder är känsliga för lågfrekventaljud och vibrationer som uppkommer från
gående personer.

Vibrationer minskar med lägre spännvidder, vilket utförs enklast genom ett stöd i
form av bärande vägg eller av stålbalk, se figur 6. Stöden avvibreras i regel med hjälp
av elastiska mellanlägg (se detalj b, figur 6).

I dagsläget är det inte möjligt att räkna fram pålitliga värden för ljudisolering i lätta
konstruktioner. Eftersom en bra och standardiserad beräkningsmodell saknas för lätta
konstruktioner, dock inte för betongkonstruktioner (prefab och platsgjutna). Dessa
beräkningar är enligt europiska (SS-EN 12345) och svensk standard.
Det är i dagsläget möjligt att räkna fram värden för enskilda lätta
konstruktionselement, dock uppstår begränsningar när man kopplar samman
elementen94.

Figur 6, begränsad spännvidd (Källa: SBUF)

Träkonstruktioner har sämre luftljudsisolering i synnerhet vid låga frekvenser mellan
20-200 Hz på grund av dess låga ytvikt. Detta kan vara problematiskt eftersom
Svenska ljudklassningssystem tar enbart hänsyn till frekvenser ner till 50 Hz.
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Vid högre frekvenser har massivträkonstruktioner generellt låg luftljudsisolering, men
vid dubbelkonstruktion kan högre luftljudsisolering uppnås95.

Byggnadsindustrin har genom åren upptäckt att det är svårare att uppnå akustiska krav
i träkonstruktioner än i betong96. Lätta konstruktioner har också ett större behov av
precision än för betongkonstruktion då ett misstag kan medföra allvarliga och
ödesdigra konsekvenser97.

3.12.3 Betongstomme
En god ljudmiljö skapas genom att utnyttja betongelement och tilläggskonstruktioner
på ett effektivt sätt. Stora bjälklagselement, flytande golv och lätta väggkonstruktioner
ger bra ljudisolering vertikalt. Tunga lägenhetsskiljande väggar ljudisolerar effektivt
mellan lägenheter. Ljudisoleringen beror både på elementtyp och på planlösning
(Svenskbetong, Akustik).
Planlösningen påverkar ljudisoleringen hos en styv betongstomme. När placering av
tunga bjälklag och lätta väggar sker med hänsyn till att kunna leda bort ljudenergi från
skiljekonstruktionen, förbättras ljudisoleringen utan att kostnader, vikt eller
utrymmesbehov ökar. Stomljudet leds bort med hjälp av ”fördelningseffekt”.
Vad det gäller horisontell ljudisolering har tunga väggar hög isoleringsförmåga mot
direkt ljudtransmission. Flanktransmission (ljud som leds via anslutande
konstruktioner) reduceras genom att betongens tunga massa bidrar till ökad
knutpunktsdämpning. Vid användning av lätta lägenhetsskiljande väggar och öppna
planlösningar blir knutpunktsdämpningen lägre, vilket leder till att bjälklagens
ljudisolering kan behöva förstärkas i motsvarande grad. Detta kan utföras genom att
använda tyngre och styvare bjälklagselement98.

De akustiska effekterna är generellt sätt desamma oavsett om det är massivt
betongbjälklag eller HD/F-typ. Akustiskt sätt kräver HD/F större tjocklek för att
motsvara ett homogent betongbjälklag. Tjockleken ökas för att förbättra
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ljudisoleringen hos HD/F-elementet, vilket resulterar i en ökad bygghöjd jämfört med
ett homogent betongbjälklag99.

Genom att välja rätt system kan ljudisolering uppnås utan större åtgärder. Vid till
exempel stomsystem med bärande betongväggar fås större möjligheter till bättre
ljudisolering om spännvidderna är längre jämfört med om de är korta100. Korta
spännvidder mellan tunna bärande innerbetongväggar har väsentligt lägre
ljudisolering vertikalt jämfört med hus byggda med stora bjälklag med högre andel
lätta väggar, trots att bjälklagen skulle ha lika massa per ytenhet. Denna skillnad
uppstår på grund av ”fördelningseffekt”. Fördelningseffekten kan illustreras genom
att observera hur rumsvolymen inverkar på ljudstyrkan. Till exempel blir ljudet
svagare i ett stort dämpat konferensrum jämfört med ett litet badrum med hårda
väggar101. Tunga lägenhetsskiljande väggar bidrar till hög ljudisolering horisontellt.
Även lätta lägenhetsskiljande väggar kan vara ett bra alternativ. Dock kan
franktransmission i bjälklag bli dimensionerande för ljudisolering. En effektiv åtgärd
för ökad ljudisolering åstadkoms genom ökad ytvikt på bjälklaget eller
tilläggsisolering i form av flytande golv och undertak102.

God förutsättning för ljudisolering förekommer i stomsystem med betongbjälklag
med stor spännvidd där enbart lägenhetsskiljande väggar består av betong, medans
samtliga innerväggar är lätta. Ljudisolering kan försämras avsevärt om man
kombinerar lätta-och tunga lägenhetsskiljande väggar exempelvis genom att använda
lätta lägenhetsskiljande väggar och tunga betongväggar i lägenheten103.
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Figur 7:1. Exempel på stomsystem för att med

Figur 8:2. Exempel på konstruktioner, som för kalkyl

Kalkylkonstruktioner enligt Figur 9:12 kunna

bedöms kunna innehålla kraven enligt ljudklass B

innehålla ljudklass B.
Källa: Byggnadsakustik (Leif Åkerlöf)

Figur 8:1. Exempel på stomsystem för att med

Figur 8:2. Exempel på konstruktioner, som för kalkyl

kalkylkonstruktioner enligt Figur 9:12 kunna

bedöms kunna innehålla kraven enligt ljudklass C

innehålla ljudklass C,
Källa: Byggnadsakustik (Leif Åkerlöf)

Figur 9. En jämförelse mellan byggnader med betongväggar med korta spännvidder och byggnader med lätta
väggar med stora spännvidder, Källa: Svensk betong, 2012.
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Stegljudsdämpande golvbelägg är nödvändigt i betongbjälklag för att stegljud och
andra typer av slag mot golvet ovanför ska kunna dämpas. Springor och sprickor
försämrar ljudisolering. En platsgjuten stomme gjuts ihop sammanhängande vilket
medför att öppna fogar inte förekommer i konstruktionen. Tätning för konstruktioner
byggda med prefabricerade element sker genom ingjutning mellan elementfogarna,
vilket medför att hela skiljekonstruktionen blir lufttät104.
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3.13 Fukt
3.13.1 Allmän beskrivning av fukt
Fukt är vatten som förekommer i olika områden kring eller i byggnader. Fukt kan
förekomma i olika faser – vattenånga, vätska eller is. Vidare kan fukt förekomma som
vattenånga i luft eller som vätska i bland annat köksutrymme, badrum eller bundet i
byggnadsmaterial material och andra material. Trots att fukt i sig inte är farligt, kan
stora mängder fukt ge upphov till skador och olägenheter främst genom mikrobiell
påväxt av mögel eller andra bakterier samt i allvarliga fall kan den även leda till olika
typer av röta.

Nedan förklaras olika termer och fackuttryck som förekommer längre fram i kapitlet :


Vattenånghalt – mängden vattenånga som finns i en kubikmeter luft.



Mättnadsånghalt – luftens maximala förmåga att lagra/ hålla en viss mängd
vattenånga vid en specifik temperatur innan fukt fälls ut i form av kondens.



Relativ fuktighet – kvoten mellan aktuell ånghalt och maximal vattenånghalt i
luften vid en specifik temperatur. Relativ fuktighet betecknas ofta RF och är
enhetslös men anges ofta i procentenhet.



Kritiskt fukttillstånd – det fukttillstånd då funktion och egenskaper hos ett
specifikt material inte längre är uppfyllda.



Fukthalt – kvot mellan massa för vattenånga och total volym



Fuktkvot – kvot mellan massa för vattenånga och massan för torrt material



Absorption – Egenskap hos material som uppträder i form av upptagning eller
uppsugning fukt från omgivning



Desorption – Egenskap hos material som uppträder i form av torkning



Kapillaritet – Uppsugningsförmåga hos material t.ex. uppsugning av vatten i
vätskeform.



Porositet – Täthet i material beskrivs i form av hålrummens volym per
materialets totalvolym



Vattencementtal – Kvot mellan vatten och cement i betong.
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Hydratisering – Kemisk reaktion som uppstår då vatten kommer i kontakt med
ett annat ämne105.

Byggfukt
När material och byggnadsdel strävar mot fuktjämvikt med omgivningen, avges en
viss mängd vatten. Den mängd vatten som avgivits innan jämnvikt uppstår benämns
som byggfukt. Fukten i ett material kan tillkomma på olika sätt, men sker vanligtvis i
samband med tillverkning, transport, lagring och byggnadsproduktion. Det är viktigt
att träelementen inte utsätts för exempelvis markfukt och nederbörd i samband med
transport och lagring. Det är även viktigt att fuktutbyte inte sker mellan olika
byggmaterial, eftersom vissa byggmaterial som exempelvis trä är känsligare mot
fuktskador jämfört med betong106.
Fuktens egenskaper
I byggmaterial kan det förekomma olika vattentyper; kemiskt bundet vatten eller
fysikaliskt bundet vatten. Kemisk bundet vatten ingår i materialets struktur och är
därmed fast fixerat och bundet till materialet. Därför beaktas normalt sett inte kemiskt
bundet vatten i fukttekniska sammanhang. Fysikaliskt bundet vatten är det fukt som
förekommer i materialets hålrum och porer, och kännetecknas som förångningsbart
vatten med ångbildningstemperatur på ca 105 ˚C. Fuktbeteende i byggmaterial beror
på olika faktorer som porositet, porstorleksfördelning, struktur och kemiska
egenskaper.
Kritiskt fukttillstånd
Kritiska fukttillstånd varierar mellan olika material. Om material ska bibehålla
godtagbar funktion under exponeringstid, bör värdet för relativ fuktighet inte
överstigas, se tabell 1.

Tabell.1 Kritiskt fukttillstånd för olika material
105
106

FUKT handbok (Lars Erik Nevander, Bengt Elmarsson)
Examensarbete Byggfukt och energi, Helene Johansson nr 423
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3.13.2 Beskrivning av fuktbeteende i betong och trä
Betong
Vid hydratisering av cement binds en del av det blandade vattnet kemiskt med
cementpastan och bildar tillsammans med ballast och övriga tillsatser betong.
Resterade vatten, utöver jämviktsfukthalt, blir då det vatten som ska torkas ut. Betong
med högt vct innehåller mer vatten som ska torka ut och således även ett längre
torkningsbehov. Betong med lägre vct har normalt sett kortare uttorkningstid eftersom
en större andel vatten binds kemiskt vilket resulterar i att byggfukt inte förekommer i
samma utsträckning som i betong med högre vct. Vattencementtal är den parametern
som karakteriserar betong bäst ur fuktaspekter i samband med produktionsfasen.
Ångdiffusion och kapillärsugning i betong inträffar i långsam takt, på grund av att
porerna i betong är små. Under uttorknings stadium krymper betongen och vid
fuktändringar uppstår även rörelser i form av svällning och krympning.
Betong är ett fuktbeständigt material, men fuktskador kan uppstå när fuktkänsligt
byggmaterial kommer i kontakt med fuktig betong. Innan kontakt sker med
fuktkänsliga byggnadsmaterial bör betongen torka till en acceptabel nivå.

Stombyggnader i betongelement är relativt robusta mot fuktproblem under hela dess
livslängd. Betong möglar inte och har hög tolerans mot fukt, dessa egenskaper är
viktiga särskilt i badrum men även när läckage och vattenskador uppstår.

Betongens lufttäthet och beständighet leder till ökade möjligheter för minimering av
luftläckage. Detta resulterar i hus med betongstomme som har hög lufttäthet vilket
bidrar till ökad inomhuskomfort och minskad risk för fuktrelaterade problem.

Det är vanligt förekommande med mögelbildning orsakad av byggfukt i nybyggnation
för vissa byggsystem. För betongstommar är det dock nästintill försumbart, dels på
grund av betongens alkalinitet som medför att mögel vantrivs, men även för att
organiska material i betong förekommer i minimal skala. Armeringen i
betongstommar kan dock vara fuktkänslig och kan ge upphov till korrosion. Vidare
finns risk för frostsprängningar, se figur 10.
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Figur 10: korrosion och frostsprängning i armerad betong.
Källa: Mullah Fattah Hashim (2015). Jämförelse av trä- och betongstommar i flervåningshus

Trä
Trä är ett anisotropist material uppbyggd av fibrer. Fibrerna kan liknas vid
sammanbundna rör med småporer. Fukttransporten sker enklast i fiberriktning.
Uttorkningstiden i trä varierar beroende på riktning. Tvärs fiberriktning är
uttorkningstiden ca 20 gånger långsammare än i fiberriktning. Ångtransport och
kapillärsugning vinkelrätt mot fiberriktning sker jämförelsevis långsamt, medans i
fiberriktningen absorberas vatten kapillärt mycket snabbare från ändträt.
Fuktbetingade rörelser i trä är fem till tio gånger större i jämförelse med
cementbaserade material107. Dock är fuktbetingade rörelser i massivträelement
obetydliga eftersom delar av dem är uppbyggt av limmade flerskiktskivor bestående
av korslagda brädskikt108.

Tvärs över fiberriktningen är deformationerna störst. För att förhindra framtida
deformationer, ska träet vara i fuktjämvikt innan inbyggnad. När trä befinner sig i ett
högt fukttillstånd under längre tid kan rötsvampar och blånadssvampar växa fram och
bryta ner träet, vilket bildar växtplats för illaluktande mögelsvampar och
actinomyceter. Effektiv åtgärd mot rötangrepp är tryckimpregnering, dock ger det
inget skydd mot mögelpåväxt.

Trä är ett organiskt material, vilket innebär att träet kan brytas ner av
mikroorganismer och användas som näring. Risk för tillväxt av mikroorganismer ökar
om träet inte behandlas och lagras på rätt sätt. Ur fuktsynpunkt är trä ett känsligare
material än betong. Livslängden i träkonstruktioner blir betydligt kortare när de
drabbas av mögel men framförallt av rötsvampar109.

107
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109
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Massivträskivor bidrar till bättre inomhusmiljö på grund av dess förmåga att lagra
fukt. När luftfuktigheten sjunker avges fukten tillbaks till inomhusmiljön. Detta
resulterar i ett bättre inomhusklimat där luftfuktighet regleras vilket medför till
förbättrad upplevelse av klimatet för människor som vistas i byggnaden, i synnerhet
för människor med allergier och astma. Mest gynnsam relativ fuktighet inomhus i
träbostäder är mellan 30-60 %110.
Betong; Beskrivning av plattbärlag ur fuktsynpunkt
Innan ytskikt limmas på betongen måste byggfukt för plattbärlaget och pågjutningen
torkas ut. Det är nödvändigt att detta tas hänsyn till i tidplan eftersom material som
fästs på betongytan kan vara fuktkänsliga. Av denna anledning görs en
fuktsäkerhetsbedömning. Vid utvärdering är det viktigt att känna till
vattencementtalet och gjutningstiden för en konstruktion. Beräkningsprogram
används för att framställa prognoser för uttorkningen, dock måste resultatet från
programmet kompletteras med fuktmätningar på byggarbetsplatsen för att säkerställa
att den önskade relativa fuktigheten uppnås.
Risker och svaga faktorer med plattbärlag ur fuktsynpunkt
Ett plattbärlag är relativt tätt om det är gjutet i betong med lågt vct och härdats
tillräckligt länge. Detta ger upphov till att uttorkning av byggfukt på
byggarbetsplatsen efter pågjutning sker ensidigt och härdningsprocessen förlängs. På
byggarbetsplatsen är det viktigt att göra mätningar av relativ fuktighet i olika djup på
bjälklaget för att säkerställa att uttorkningsberäkningar är korrekt utförda.
Risker och svaga faktorer med HD/F ur fuktsynpunkt
Problem med HD/F bjälklag kan uppstå då vatten samlas i lågpunkter på kanalerna,
vilket medför att betongen och närliggande material fuktas upp. Ibland kan vattnet
vandra i längre sträckor i kanalerna och rinna ut på olika områden i byggnaden, av
denna anledning finns dräneringshål i bjälklagselementen för att motverka risker för
fuktskador, samt för säkerställa att vatten inte blir stillastående i konstruktionen.
Större fuktmängder tillförs i bjälklaget då kanaler och mellan bjälklagselementen
ingjuts med betong med högt vattencementtal.
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45

Detta resulterar till längre uttorkningstider, dessutom försvårar den redan härdade
betong runtomkring ingjutningen uttorkningen av byggfukt. Därför bör man välja
självtorkande betong för dessa typer av ingjutningar.
Beskrivning av träbjälklag ur fuktsynpunkt
Fuktkvot på 18 % är den maximala fukthalt som tillåts i träbjälklag vid inbyggnad. En
viktig faktor ur fuktsynpunkt är att träbjälklag handskas rätt på byggarbetsplatsen.
Bjälklaget har rätt fuktkvot i fabriken, dock måste den skyddas för att kunna bibehålla
samma fuktkvot.
Risker och svaga faktorer med träelement ur fuktsynpunkt
Massivträelementen måste alltid skyddas mot fukt, från tillverkning tills färdigt
byggnadsverk. Elementen kan annars ta upp fukt vilket kan bidra till omfattande
skador i form av mögelpåväxt och röta. Fuktkvoten bör kontrolleras när elementen
levereras till byggarbetsplats innan inbyggnad. Resning av stomme bör utföras relativt
snabbt för att minska risk för fuktskador på grund av nederbörd, alternativt bör
väderskydd användas. Massivträelement ska torkas till en fuktkvot som är i jämvikt
med klimatet i det färdiga huset. Detta bidrar till minskad risk för sprickor på grund
av fuktbetingade rörelser i träelement eller i skarvarna mellan dem111.

111

SP, fuktteknisk bedömning
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4

Resultat

Bedömningen baseras på en teoretisk poängsättning och en empirisk. Den teoretiska
poängsättningen görs av författarna baserat på litterära studier. Den empiriska
poängsättningen genomförs av olika yrkesgrupper inom byggbranschen. Dem
involverade aktörerna i den empiriska bedömningen består av totalt 21 personer,
varav tre konstruktörer, elva platschefer, tre projektledare, tre installatörer, två
brandingenjörer och två akustiker.
Förklaring av beteckningar som förekommer i bedömningsmall:
Poäng: Medelvärde av total bedömning inom respektive disciplin och kategori för
varje stomkonstruktion.
∑ Medel poäng: Medelvärde av total bedömning från alla disciplin och respektive
kategori för varje stomkonstruktion.
Spridning: Beskriver högsta respektive lägsta poängsättning som anges av olika
aktörer inom samma disciplin.
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Tabell 2. Resultat av samtliga aktörers poängsättning inom respektive område
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4.1 Bedömningen av yrkesgrupper för respektive stomme och
kategori:
4.1.1 Byggtid
Platsgjuten stomme:
Bedömning av byggtid för platsgjutna konstruktioner resulterade i ett medelvärde på 5
poäng. Respondenternas huvudsakliga motiv för poängsättningen var att utformning
av armering, utformning av form samt betongens torktid gav upphov till lång byggtid.

Halvprefabricerad stomme:
Bedömning av byggtid för platsgjutna konstruktioner resulterade i ett medelvärde på
6,2 poäng. Motiven av respondenterna för poängsättningen var att betongens torktid
gav upphov till lång byggtid.

Prefabricerad stomme:
Prefabricerad betong är den betongkonstruktion som fick högst poäng med avseende
på byggtid, med ett medelvärde resulterat i 8,6 poäng. Majoriteten av respondenterna
motiverade poängsättningen till den korta montagetiden.

Massivträstomme:
Massivträstommen fick 9,7 poäng med avseende på byggtid, vilket är det resultat med
högst poäng. Hög prefabriceringsgrad i massivträ stommen är respondenternas motiv
till dess höga poängsättning.

4.1.2 Väderkänslighet
Platsgjuten stomme:
Bedömning av väderkänslighet för den platsgjutna betongkonstruktionen resulterade i
ett medelvärde på 5,1 poäng. Den primära faktorn bakom poängsättningen var att
betongen är känslig för höga respektive låga temperaturer vid gjutning.

Halvprefabricerad stomme:
Halvprefabricerade konstruktioners medelvärde resulterade i 5,9 poäng. Det
huvudsakliga motivet varför poängsättningen inte är högre är att den
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halvprefabricerade konstruktionen är känslig mot höga respektive låga temperaturer
vid gjutning.

Prefabricerad stomme:
Den prefabricerade stommens medelvärde resulterade i 8,1 poäng. Majoriteten av
respondenterna kommenterade poängsättningen med att mindre gjutning sker på
byggarbetsplatsen med prefabricerad stomme, vilket innebär att konstruktionen är
minst klimatkänsligt.

Massivträstomme:
Massivträ har medelvärdet 7.6 poäng med hänsyn till väderpåverkan. Det
huvudsakliga skälet till bedömningen var att höga krav ställs för ett fungerande
väderskydd.

4.1.3 Arbetsmiljö
Platsgjuten stomme:
Medelvärdet för platsgjutna konstruktioner resulterade i 5 poäng. Det huvudsakliga
motivet till poängsättningen av respondenterna var att platsgjutna konstruktioner är
slitsamma att bygga med samt att chansen till olyckor med allvarliga konsekvenser är
låg.

Halvprefabricerad stomme:
Halvprefabricerade konstruktioners medelvärde resulterade i 5,6 poäng. Majoriteten
av de intervjuade svarade att med halvprefabricerade konstruktioner reduceras antalet
arbetsmoment i förhållande till platsgjutet och därav leder till mindre
förslitningsskador samt att olycksinverkan är högre för halvprefabricerade
konstruktioner jämfört med platsgjutna konstruktioner på grund av att arbetet sker
med tyngre element.

Prefabricerad stomme:
Bedömning för prefabricerade konstruktioners medelvärde resulterade i 7,7 poäng.
Huvudsakliga kommentarer av de intervjuade var att arbete med prefabricerade
element leder till minst förslitningsskador på grund av att antalet arbetsmoment är få
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samt att olyckor ger höga konsekvenser eftersom de förtillverkade elementen är
tunga.

Massivträstomme:
Bedömning för massivträhus resulterade i 8.7 poäng. De huvudsakliga
kommentarerna av respondenterna var att vid byggande med massivhus får man en
ren arbetsmiljö och att är trä ett mjukt material att arbeta med.

4.1.4 Bekant byggteknik
Platsgjuten stomme:
Medelvärdet resulterade i 5.1 poäng. Motivet till bedömningen från respondenterna
var huvudsakligen att i dagsläget är kompetensen låg för gjutning av betong med
formsättning för flerbostadshus.

Halvprefabricerad stomme:
Medelvärdet resulterade i 6,9 poäng. Respondenternas huvudkommentar var att
halvprefabricerade konstruktioner är en bekant byggteknik. En minoritet av de
intervjuade svara att gjutning på byggarbetsplatsen kan ställa till med problem.

Prefabricerad stomme:
Medelvärdet resulterade i 7,6 poäng. Respondenternas huvudsakliga kommentar var
att byggande med prefabricerade element i dagsläget är en bekant byggteknik.

Massivträstomme:
Medelvärdet resulterade i 8,7 poäng. Respondenternas motiv till poängsättningen var
att flerbostadshus i trä är en bekant byggteknik och att det finns kompetens.

4.1.5 Installation
Platsgjuten stomme:
Medelvärdet resulterade i 7,0 poäng. Det huvudsakliga motivet från respondenterna
var att installationer för platsgjutna stommar är flexibla för utformning och ändring
dock tidskrävande att utföra.
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Halvprefabricerad stomme:
Medelvärdet resulterade i 7,1 poäng. Motivet bakom respondenternas svar var att
installationer för halvprefabricerade stommar är flexibla för utformning och ändring
dock tidskrävande att utföra.

Prefabricerad stomme:
Medelvärdet resulterade i 6,6 poäng. Huvudsaklig kommentar från respondenterna var
att projekteringsfel tar lång tid att åtgärda.

Massivträstomme:
Medelvärdet resulterade i 7,0 poäng. De huvudsakliga kommentarerna av
respondenterna var att projektering är svårt att utföra och håltagning görs enkelt för
installationer.

4.1.6 Projektering
Platsgjuten stomme:
Medelvärdet resulterade i 7,5 poäng. Respondenternas huvudsakliga motiv till
poängsättning var att platsgjutna konstruktioner är enklast att projektera och att
minimal samordning krävs med andra konsulter vid projektering.

Halvprefabricerad stomme:
Medelvärdet resulterade i 6,0 poäng. Respondenternas huvudsakliga motiv till
poängsättningen var att många aktörer är involverade i projekteringen.

Prefabricerad stomme:
Medelvärdet resulterade i 4,6 poäng. Respondenternas huvudsakliga motiv var att
flest aktörer är involverade vid projektering och det ställer krav på en bra
kommunikation mellan aktörerna.

Massivträstomme:
Massivträstommen fick 10 poäng med hänsyn till projektering. Poängsättningen
utfördes av en aktör och motivet bakom poängsättningen var att andelen fel i
projekteringen reduceras på grund av att få aktörer är involverade, en stor del av
projekteringen sker mellan fabrik och arkitekt.
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4.1.7 Spännvidder
Platsgjuten stomme:
Medelvärdet resulterade i 4,5 poäng.

Halvprefabricerad stomme:
Medelvärdet resulterade i 5,2 poäng

Prefabricerad stomme:
Högst poäng fick den prefabricerade stommen med ett medelvärde på 9,2 poäng

Massivträstomme:
Massivträ stommens medelvärde resulterade i 6,2 poäng.

4.1.8 Flexibilitet
Platsgjuten stomme:
Medelvärdet resulterade i 6,7 poäng. De huvudsakliga motiven till poängsättningen
från respondenterna var att platsgjutna konstruktioner har låga spännvidder och
armeras utifrån den exakta lasten som behövs.

Halvprefabricerad stomme:
Medelvärdet resulterade i 7,1 poäng. De huvudsakliga motiven till poängsättningen
var att halvprefabricerade konstruktioners element dimensioneras utifrån värsta
lastfall och att med elementen uppnås låga spännvidder (vid slakarmering).

Prefabricerad stomme:
Medelvärdet resulterade i 7,8 poäng. Motiven till poängsättningen av respondenterna
var huvudsakligen att för prefabricerade konstruktioner dimensioneras alla element
efter värsta lastfall och höga spännvidder uppnås.

Massivträstomme:
Massivträhus fick 8 poäng med hänsyn till flexibilitet. Poängsättningen utfördes av en
aktör och motivet till poängsättningen var enkelheten till håltagning i massivträhus
bidrar till större handlingsfrihet.
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4.1.9 Ljudisolering
Platsgjuten- och halvprefabricerad stomme:
Resultatet blev likvärdigt för den platsgjutna- och halvprefabricerade stommen.
Medelvärdet resultera till 8 poäng. Respondenternas huvudsakliga motiv till
poängsättningen var att betongens förmåga att isolera lågfrekventa ljud är god.

Prefabricerad stomme:
Medelvärdet för prefabricerade stommar resulterade i 6.3 poäng. Respondenternas
huvudsakliga motiv till poängsättningen var att prefabricerade stommars ytvikt är
lägre vilket medför till sämre ljudisolering av lågfrekventa ljud jämfört med
platsgjutna- och halvprefabricerade stommar.

Massivträhus:
Medelvärdet för massivträhus resulterade i 4.5 poäng. Respondenternas huvudmotiv
till poängsättningen var att trä har sämre förmåga att isolera lågfrekventa ljud och att
större konsekvenser uppkommer vid byggfel jämfört med betong.

4.1.10 Brand
Platsgjuten- och halvprefabricerad stomme:
Medelvärdet för platsgjutna- och halvprefabricerade stommar med avseende på brand
resulterade i 9.2 poäng. Respondenternas huvudsakliga kommentar var att högt
brandmotstånd uppnås.

Prefabricerad stomme:
Medelvärdet med avseende på brand för prefabricerade stommar resulterade i 6.3
poäng. Respondenternas huvudsakliga motiv till poängsättningen var att förspänd
armering är brandkänsligt.

Massivträstomme:
Medelvärdet med avseende på brand för massivträhus resulterade i 6 poäng. Motivet
för respondenternas poängsättning var huvudsakligen att massivträhus är känsligare
för brandspridning jämfört med betonghus och att större konsekvenser uppstår vid
användning av släckvatten i massivträhus jämfört med betonghus.
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4.2 Teoretisk bedömning:
4.2.1 Väderkänslighet
Gjutning av betong under låga temperaturer tar längre tid. Både för platsgjutna- och
halvprefabricerade stommar sker gjutning på byggarbetsplatsen. Skillnaden är att vid
gjutning med form torkar betongen dubbelsidigt jämfört med gjutning på plattbärlag
och skalvägg där betongen torkar enkelsidigt. Mängden betong som gjuts på
byggarbetsplatsen är mer vid platsgjutna stommar än vid halvprefabricerade stommar.
Gjutning av betong vid höga temperaturer bör även beaktas, vid höga temperaturer
torkar betongen fortare och detta kan leda till sprickbildning. Betyg för platsgjutnaoch halvprefabricerade stommar med hänsyn till väderkänslighet sätts till 5 poäng.

Problematiken med gjutning av betong som framstår på byggarbetsplatsen med
anknytning till väderlek reduceras kraftig med prefabricerade betongelement,
elementen gjuts i fabrik och påverkas inte av utomhustemperaturen. Betyg för
prefabricerad betong med hänsyn till väderkänslighet sätts till 9 poäng.

Massivträelement är fuktkänsliga och bör skyddas varsamt från nederbörd och
markfukt. Stommen bör vara tillräckligt torr innan den byggs på, högluftfuktighet kan
förlänga torkningstiden för virket. Fungerande väderskydd krävs för att virket ska
skyddas från fukt, i dagsläget finns det kompletta väderskydd ute på marknaden.
Betyg för massivträstomme med hänsyn till väderkänslighet sätts till 8 poäng.

4.2.2 Arbetsmiljö
Platsgjutna betongkonstruktioner med formsättning innehåller många arbetsmoment.
De olika arbetsmomenten är både tunga och ensidiga, vilket kan ge upphov till
belastningsskador på byggnadsarbetarna. Arbetet sker med lättare element jämfört
med prefabricerade stommar, vilket reducerar risken för allvarliga skador vid olyckor.
Betyg för arbetsmiljön med hänsyn till platsgjutna stommar sätts till 6 poäng.

Antalet arbetsmoment med prefabricerade konstruktioner reduceras,
personbelastningen reduceras även med minskat antal arbetsmoment. Arbetet sker
med tunga element, vilket ökar inverkan på de skador som sker vid olyckor.
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Byggarbetsplatsen hålls ren under produktion med prefabricerade element, detta är
positivt med avseende på arbetsmiljön. Betyg för arbetsmiljön med hänsyn till
prefabricerade konstruktioner sätts till 7 poäng.

Halvprefabricerade konstruktioner har färre arbetsmoment än platsgjutna
konstruktioner och fler arbetsmoment i förhållande till prefabricerade konstruktioner.
De halvprefabricerade elementen som hanteras på byggarbetsplatsen har lägre vikt
jämfört med de prefabricerade elementen, vilket minskar inverkan på de skador som
sker vid olyckor i förhållande till prefabricerade konstruktioner. Betyg för
arbetsmiljön med hänsyn till halvprefabricerade konstruktioner sätts till 7 poäng.

Arbete med massivträstommar ger en ren arbetsmiljö. I förhållande till förtillverkade
betongelement har förtillverkade massivträelement låg egentyngd, detta leder till färre
belastningsskador och mindre skadeinverkan vid olyckor. Trä är ett mjukare material
att arbeta med jämfört med betong, detta minskar även belastningen på
byggnadsarbetarna. Betyg för arbetsmiljön med hänsyn till massivträstomme sätts till
9 poäng.

4.2.3 Bekant byggteknik
Flerbostadshus utförda i betong är en bekant byggmetod. Lärdom har tagits under
byggmetodens gång. Många ute i byggbranschen är duktiga på stomning med betong.
Betyg för halvprefabricerade-och helprefabricerade betongstommar sätts till 9 poäng,
då båda systemen är välbeprövade och används flitigt.

Platsgjutna stommar med formsättning är även den en välbeprövad metod. Dock anser
många i produktionen att gjutning med form är en teknik som man blivit sämre på för
flerbostadshus. Betyg för platsgjutna betongkonstruktioner med form sätts till 7
poäng.

Flerbostadshus i trä över två våningar är relativt nytt. Det finns inte lika många
aktörer inom byggbranschen som är duktiga på att bygga flerbostadshus med
massivträstommar jämfört med betongstommar. Betyg för massivträkonstruktioner
med avseende på bekant byggteknik sätts till 5 poäng.

56

4.2.4 Installationer
För platsgjutna- och halvprefabricerade konstruktioner finns möjligheten att gjuta
installationer i stommen. Att kunna integrera installationer i stommen spar på boyta
och byggnadshöjd. Under produktionens gång är systemet flexibelt för ändringar.
Installationer som gjuts in i stommen kräver mindre samordning112. Skalväggar kan
förberedas för installationer vilket underlättar arbetet. Betongväggar uppförda med
formsättning är tidskrävande att resa och inte vanligt förekommande113. Betyg för
installation med hänsyn till platsgjutna- och halvprefabricerade betongkonstruktioner
sätts till 9 poäng.

För prefabricerade betongstommar kan man inte integrera installationer i bjälklaget
vid användning av håldäcksbjälkag. Detta bidrar till horisontala kanaldragningar som
i sin tur ökar byggnadens totala höjd. Vid val av massiva prefabricerade
betongbjälklag kan installationer integreras i bjälklaget, detta kräver dock en hög
noggrannhet vid projektering och projekteringsfel är vanligt förekommande. Betyg
för installation med hänsyn till prefabricerad stomme sätts till 6 poäng.

Massivträstommar är smidiga med tanke på håltagning och infästning för
installationer. Vid val av kassettbjälklag kan horisontella installationer integreras i
bjälklaget för att reducera byggnadens höjd. Möjlighet för att fräsa in plaströr för
elledningar i de massiva väggarna finns. God planering krävs för att klara av ljud- och
brandkrav för massivträkonstruktionen, dessa krav uppfylls enklare i
betongkonstruktioner. Betyg för installationer med hänsyn till
massivträkonstruktioner sätts till 7.

4.2.5 Projektering
Platsgjutna stommar med formsättning är enklast att projektera. Platsgjutna
konstruktioner kräver minimal samordning med andra konsulter. Projekteringstiden är
kortast för platsgjutna betongkonstruktioner. En huvudkonstruktör ansvarar för
samtliga handlingar och installation blir enklast att utföra vid val av en platsgjuten
stomme. Eventuella projekteringsfel är enklast att justera vid platsgjutna
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konstruktioner. Detta på grund av att det är minst aktörer inblandade och
informationen går i kortare led. Betyg för platsgjutna betongstommar med hänsyn till
projektering sätts till 9 poäng.

Prefabricerade betongstommar har flest aktörer involverade vid projektering. En
välutförd projektering ställer höga krav på fungerade kommunikation mellan
prefableverantören och olika aktörer. Ändringar i projekteringen involverar flera
aktörer och tar i regel längre tid att utföra. Betyg för prefabricerade betongstommar
med hänsyn till projektering sätts till 6 poäng.

Halvprefabricerade stommar har likt den helprefabricerade stommen många aktörer
involverade vid projekteringen. Samordning av installationer är mer flexibelt vid
halvprefabricerade stommar där rum för ändringar finns innan pågjutning. Betyg för
halvprefabricerade stommar med hänsyn till projektering sätts till 7 poäng.

Massivträstommar kräver detaljerad projektering för att uppfylla akustik- och
brandkraven. Vidare ställs det krav på ett rätt planerat väderskydd under byggtiden
och rätt omhändertagande av elementen för att skydda dessa från fukt. Trä är ett
mjukare material att arbeta med jämfört med betong. Projekteringsfel av håltagningar
justeras enklare vid trästommar. Betyg för massivträ stomme med hänsyn till
projektering sätts till 6 poäng.

4.2.6 Spännvidd
Slakarmerade konstruktioner i betong med formsättning för flerbostadshus uppnår
spännvidden ca 5.0 m114. Med efterspänd armering uppnås högre spännvidder, upp till
ca 10 m115, för samma dimension på bjälklaget. Dock används efterspänd armering
vanligtvis inte för flerbostadshus. Betyget för platsgjutna konstruktioner med
formsättning sätts till 5 poäng.

Halvprefabricerade konstruktioner kan utföras med både slak-och förspänd armering.
Med slakarmerade plattbärlag uppnås i princip lika spännvidd som traditionellt gjuten
betong med formsättning. Möjlighet för användning av förspänd plattbärlag finns,
114
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vilket gör den bättre lämpad än slakarmerade platsgjutna bjälklag. Betyget för
platsgjuten betong med plattbärlag sätts till 6 poäng.

För prefabricerade betongstommar med håldäcksbjälkag uppnås höga spännvidder för
flerbostadshus, håldäcksbjälkagen uppnår spännvidder upp till 17 m för bostäder. Med
håldäcksbjälklagen uppnås de högsta spännvidderna för flerbostadshus. Betyget för
prefabricerade betongkonstruktioner med hänsyn till spännvidd sätts till 10 poäng.

Massivträkonstruktioner med kassettbjälklag kan uppnå spännvidder på 12 m, detta på
bekostnad av tjockt bjälklag. Med limmade kassettbjälklag kan spännvidder upp till
ca 5 m uppnås. Betyget för massivträkonstruktioner med hänsyn till spännvidd sätts
till 8 poäng.
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5

Analys

5.1 Byggtid

Tabell 3. Resultat av poängsättning för byggtid

Ingen teoretisk poängsättning har gjorts av författarna för byggtiden. Av
respondenternas poängsättning framgår det att längst byggtid fås av den platsgjutna
stommen. Kortast byggtid bland betongstommarna fås av den prefabricerade
stommen.

Massivträ stommen får högst poäng gällande byggtid av respondenterna dock har
färre antal poängsatt byggtiden för massivträ stommen. Chansen att poängsättningen
skulle kunna ändras om fler aktörer deltar i undersökningen finns.

5.2 Väderkänslighet

Tabell 4. Resultat av poängsättning för väderkänslighet

Platsgjutna- och halvprefabricerade stommen är under byggnationen väderkänslig.
Respondenternas poängsättning stämmer till stor del överens med vår teoretiska
poängsättning. Den platsgjutna- och halvprefabricerade stommens låga poäng baseras
främst på att gjutning av betongen under vintertid är problematiskt. De intervjuade
platschefer som gett den platsgjutna- och halvprefabstommen höga poäng tycker att
gjutning under vintertid inte ställer till problem då hjälpmedel finns.
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Den prefabricerade betongstommens höga poäng av respondenterna baseras främst på
att minimal gjutning sker på byggarbetsplatsen vilket medför att stommen inte är lika
väderkänslig.

Massivträstommens höga poängsättning baseras av respondenterna på att det i
dagsläget finns bra väderskydd ute i marknaden.

5.3 Arbetsmiljö

Tabell 5. Resultat av poängsättning för arbetsmiljö

Den platsgjutna stommen fick lägst poäng i avseende på arbetsmiljö, detta stämde
överens med vår teoretiska poängsättning. Halvprefabricerade stommen fick lägre
poäng av respondenterna jämfört med vår teoretiska poängsättning. Respondenternas
huvudsakliga motiv var att arbetsbelastningen minskar vid övergång från prefab till
halvprefab, dock ökar olycksrisken eftersom byggnadsarbetarna handskas med tyngre
element på byggarbetsplatsen.

Prefabricerade stommen fick högst poäng av respondenterna bland betongstommarna
med avseende på arbetsmiljön. Huvudmotiven var att andelen arbetsmoment är färre
än vid platsgjutna- och halvprefabricerade stommar, dock ökar risken för allvarliga
skador eftersom elementet som byggnadsarbetarna handskas med på
byggarbetsplatsen är tyngre.

Massivträstommen fick högst poäng, både baserat på teorin och av respondenterna.
Huvudmotiven för poängsättningen till massivträstommen var ren arbetsmiljö under
produktion, trä är ett mjukt material att handskas med samt låg buller- och dammnivå.
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5.4 Bekant byggteknik

Tabell 7. Resultat av poängsättning för bekant byggteknik

Den platsgjutna stommen får lägst poäng, från båda yrkesgrupperna. Högst poäng
bland betongstommarna får den prefabricerade stommen. Både yrkesgruppernas
motiv bakom poängsättning till den platsgjutna stommen var att i dagsläget råder det
brist på kompetens inom gjutning av betong med form för flerbostadshus.

Massivträstommen får högt betyg av respondenterna med avseende på bekant
byggteknik. Den teoretiska poängsättningen skiljer sig från respondenternas svar.
Teorin baseras på att bekantskapen av flerbostadshus uppförda i trä är lägre än
flerbostadshus uppförda i betong.

5.5 Installation

Tabell 8. Resultat av poängsättning för installation

Stor spridning erhölls mellan respondenternas poängsättning. Högst poäng fick
platsgjutna- och halvprefabstommen. Detta stämmer överens med vår teoretiska
poängsättning. Installationer för prefabricerade stommar utförs betydligt enklare om
projekteringen är rätt utfört dock tar projekteringsfel i regel mer tid att åtgärda.
Projekteringsfel för installationer anses vara vanligt förekommande i produktionen,
för platsgjutna- och halvprefabstommar justeras felen enklare på byggarbetsplatsen
förutsatt att gjutning inte skett, därför anses de vara lämpligare stomsystem med
avseende på installationen för majoriteten av respondenterna.
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I framtiden då förbättring i byggbranschen sker utav utformning av
installationssystem för prefabricerade stommar kan denna poängsättning ändras och
prefabstommen istället föredras.

För massivträstommen fås en variation bland olika yrkesgruppers svar. Hög
poängsättning fås av platscheferna och lägre poäng fås av konstruktörerna och
installatörerna. Vår slutsats är att platschefernas svar bygger på att trä är ett mjukt
material, vilket underlättar infästning och håltagning för installationer i produktionen.
Konstruktörens och installatörernas svar baserar vi på att vid projektering ställs det
höga krav för massivträstommar för att uppfylla akustik-och brandkraven med
avseende för installationer.

5.6 Projektering

Tabell 9. Resultat av poängsättning för projektering

Förhållandet för respondenternas medelpoäng stämde väl överens med vår teoretiska
poängsättning gällande betongstommarna. Högst poäng bland betongstommarna
gällande projektering får den platsgjutna stommen. Respondenterna anser att
projekteringstiden och tiden det tar att åtgärda fel för prefabricerade stommar tar
betydligt längre tid, vilket stämmer överens med vår teoretiska studie.
Respondenterna ansåg även att projekteringstiden för den platsgjutna stommen är
kortare, detta beror främst på att det är färre aktörer involverade i projekteringsfasen
för platsgjutna stommar. Spridningen mellan de olika yrkesgruppernas svar gällande
projektering för betongstommarna varierade inte heller mycket.

Massivträ poängsattes av en aktör, poängsättningen skiljer sig från vår.
Projektledarens motiv till poängsättningen var att färre fel sker på byggarbetsplatsen
med tanke på att färre aktörer är involverade i projekteringen.
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Vår teoretiska poängsättning grundades på att detaljeringsgraden vid projektering för
massivträstommar är högre jämfört med betongstommar.

5.7 Spännvidd

Tabell 10. Resultat av poängsättning för spännvidder

Förhållanden mellan respondenternas medelpoäng passar väl med vår teoretiska
poängsättning. Högst spännvidd fås med det prefabricerade håldäcksbjälklaget.

5.8 Flexibilitet

Tabell 11. Resultat av poängsättning för flexibilitet

Ingen teoretisk poängsättning med avseende på flexibilitet har gjorts av författarna.
Förhållandet mellan yrkesgrupperna konstruktör och projektledares poängsättning
skiljer sig inte. Prefab får högst poäng och platsgjuten får lägst poäng. Huvudmotivet
bakom respondenternas poängsättning för bedömningen var att ändringar av
byggnadsverkets ändamål sker enklare för konstruktioner med högre spännvidd.

Platschefens poängsättning var i motsats till konstruktörernas och projektledarnas
poängsättning. Platsgjuten betongstomme anses av platschefen vara den flexiblaste
stomtypen. Vi anser att ordet flexibilitet för byggnader används olika mellan olika
yrkesgrupper inom byggbranschen. För konstruktörer och projektledare definieras
ordet flexibilitet för byggnader som månganvändbarhet, vilket innebär att byggnaders
ändamål kan ändras. Inom produktionen anses en flexibel byggnad vara den
stomtypen som är flexiblast för ändringar och utformning under produktionen.
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Massivträ poängsattes av en aktör gällande flexibilitet. Motivet till poängsättningen
var att höga spännvidder kan uppnås och håltagning i elementen görs enkelt.

5.9 Ljudisolering

Tabell 12. Resultat av poängsättning för ljudisolering

Majoriteten av respondenterna påpekade att betongkonstruktioner i dagsläget är det
mest optimala valet ur ljudisoleringssynpunkt. Detta på grund av dess höga ytvikt och
styvhet. Dock deltog inte en del av akustikerna i bedömningen eftersom de ansåg att
det finns mängder av faktorer som påverkar ljudisoleringen i ett byggnadsverk och att
det är väldigt objektrelaterat.

En del akustiker anser att massivträ är mer specifikt tillverkat jämfört med betong.
Som projektör för massivträhus är man beroende av leverantörernas erfarenheter,
eftersom anvisningar kan vara otydliga vid projekteringen. Medan man i
betongstommar kan ta hjälp av olika beräkningsprogram med relativ hög
noggrannhet.

I teorin beskrivs att god ljudisolering vertikalt uppnås av betongbjälklag med långa
spännvidder och hög andel lätta väggar, samt att massiva betongväggar ger hög
ljudisolering horisontellt. En kombination av dessa ger bra fördelningseffekt vilket
ger upphov till optimal ljudisolering. Dock påpekade en del akustiker att dessa
effekter utnyttjas ganska dåligt i byggbranschen, det behövs endast en bärande
betongvägg intill den lägenhetsavskiljande väggen för att fördelningseffekten ska
upphöra.

I bedömningen mellan betongstommarna är spridningen av respondenternas
poängsättning låg. Den platsgjutna- och halvprefabricerade stommen ansågs dock
vara ett mer optimalt val ur ljudisoleringssynpunkt jämfört med prefabstommen.
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Samtliga respondenter ansåg att bjälklag i massivträ (KL-trä) kan leda till att
tillfredställande ljudisolering kan uppnås, dock är det nödvändigt att utförandet av
anslutningar och detaljer bearbetas med omsorg och noggrannhet, annars kan
ljudisoleringen försämras markant.

En ytterligare faktor som samtliga respondenter påpekade och som teorin refererade
till är att massivträ är sämre mot ljudisolering av lågfrekventa ljud på grund av dess
låga ytvikt. Samt att svenska ljudklassningssystem är mer anpassade till betong än till
trä, eftersom hänsyn inte tas till frekvenser under 50 Hz. Detta innebär att hus i
massivträ och betong har olika ljudupplevelser trots samma ljudklassning.
Respondenterna nämnde även att det pågår forskning gällande framtagande av nya
mått som är mer materialneutrala.

5.10 Brand

Tabell 13. Resultat av poängsättning för brand

En del respondenter har hänvisat till att samtliga stomtyper beaktade i rapporten är
likvärdiga ur brandsäkerhetssynpunkt när det kommer till personskador, dock är
egendomsskyddet lägre för trähus.

Enligt en brandingenjör/brandkonsult brinner inte betong, men hållfastheten kan
reduceras kraftigt om bjälklaget utsätts för höga temperaturer på undersidan.
Känsligast mot höga temperaturer är bjälklag med förspänd armering.

Nackdelen med trä är att det är ett brännbart material, även om förkolningen går
relativt långsamt så äter sig branden in i träet. Brandkonsulten nämnde även att
byggbranschen inte har så stor erfarenhet av bränder i massivträ jämfört med
betonghus, därmed är kunskaperna lägre gällande bränder i massivträhus.
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De utmärkande faktorerna i ett massivträhus både från teorin och utifrån
respondenternas svar är att möjligheten för brandspridning är direkt beroende av hur
korrekt detaljlösningarna och tätningarna är utförda. Dessutom kan släckvatten vid
brandförlopp medföra enorma fuktskador.

Både teorin och respondenternas svar påvisade att betongkonstruktioner med
förspända bjälklag är betydligt känsligare för höga temperaturer i jämförelse med
slakarmerade platsgjutna bjälklag. Dock ansåg brandingenjörerna att generellt sätt i
Sverige brukar betongstommar klara sig intakta efter brandförlopp.

En del av respondenterna har inte deltagit i poänggivningen av den anledningen att de
ansåg att samtliga stomkonstruktioner har både för- och nackdelar och att det finns
flera påverkande faktorer som måste beaktas för poängsättning. Därmed är det enligt
dem inte aktuellt att utmärka en optimal stomkonstruktion ur brandsynpunkt.

En brandexpert verksam i Sveriges Tekniska forskning (SP) påpekade att generellt
sett är betong överskattad ur brandsynpunkt, experten menade att ett korrekt byggt
massivträhus är likvärdigt som betonghus ur brandspridningssynpunkt. Brandexperten
nämnde även att det erfordras en högre detaljeringsgrad vid utformning av
massivträstomme och prefabricerad betongstomme jämfört med platsgjuten
betongstomme. Dessutom är risken enligt experten högre att man behöver ersätta ett
massivträbjälklag efter ett brandförlopp jämfört med ett håldäcksbjälklag. Vidare är
risken större att ett håldäcksbjälklag behöver bytas ut efter ett brandförlopp jämfört
med ett platsgjutet betongbjälklag eftersom den har en högre mängd betong vilket
ökar dess brandskydd. Dock indikerade brandexperten att reparationsarbetet är mer
krävande i betonghus jämfört med trähus.
Spridningen av poängsättning mellan respondenterna som deltog i bedömning är låg.
En teoretisk bedömning har inte utförts för brandkategorin eftersom vi anser att vår
kompetens inom ämnet inte är tillräcklig.
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5.11 Fukt
Majoriteten av respondenterna har inte deltagit i bedömningen gällande fukt eftersom
de ansåg att alla stomtyper har för- och nackdelar ur fuktsynpunkt. De påpekade även
att fuktproblematiken ofta är knuten till detaljlösningar vilket i sin tur inte är knutet
till stomtypen, framförallt i bjälklag. De refererade istället till de risker och
förebyggande arbete mot fuktskador i respektive stomme.

Risker och förebyggande arbeten;
Plattbärlag:
I plattbärlag kan fuktproblem uppstå eftersom det krävs lång torktid innan man lägger
golv. Det finns rutiner på hur fuktmätningen ska gå tillväga, detta för att säkerställa
rätt fukthalt. Det krävs dock korrekt dimensionering i form av rätt vald betongkvalité i
förhållande till torktiden.
HD/F-bjälklag:
För att få mindre byggfukt är det viktigt med en torr byggarbetsplats. HD/F bjälklag
är gjutna i hög betongkvalité och därmed innehåller de inte mycket byggfukt jämfört
med plattbärlag. Vid byggnation med HD/F bjälklag är det viktigt att skarvgjutningar
utförs med hög noggrannhet. Där måste det dimensioneras på så sätt att gjutningen får
goda förutsättningar att torka på grund av skillnader i betongkvalitét mellan gjutning
och bjälklag. Det är ganska vanligt att det görs fel i detta avseende.
Massivträ bjälklag:
Vid byggnation är trähus mer beroende av väderskydd jämfört med betonghus,
träelementen får inte bli fuktiga under produktionen, betonghus är mer tolerant mot
nederbörd under byggandets gång.

Många fuktskador uppkommer i samband med byggfukt eftersom en
fuktsäkerhetsprojektering inte upprättas innan byggnation. I en sådan projektering
beskrivs hur mätningar och andra fuktsäkerhetsåtgärder genomförs och följs upp
under produktionsskedet varvid stommen samt andra byggmaterial skyddas mot
skadliga fuktbelastningar.
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En fuktsakkunnig har deltagit i bedömningen och gav lägre poäng för trästommar ur
fuktsynpunkt. Bedömningen grundade sig på att trästommar generellt sätt är
känsligare för läckage och byggfel i detaljkonstruktioner jämfört med betongstommar.
Dock är bedömningen mellan betongstommarna nästan likvärdig.

Enligt en annan fuktsakkunnig brukar fuktproblem i prefabricerade stommar oftast
vara enklare att åtgärda jämfört med platsgjutna stommar. Enligt respondenterna är
fuktskadorna i betongkonstruktioner relativt lika varandra, där kan man inte
generalisera utan man måste kolla på enskilda konstruktioner.
Betongen i sig tål fukt, problemet uppstår ofta när andra material står i direktkontakt
med fuktig betong. I träkonstruktioner är det materialet i sig som inte tål fukt utan
bryts ned.

En utmärkande skillnad mellan stomtyperna är fuktskador som förekommer vid
brandsläckning, där kan fuktskador i massivträ vara mer omfattande.

En teoretisk bedömning utfördes inte för fukt på grund av begränsade kunskaper inom
området.
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6

Metodkritik

Målet med bedömningsmetoden är att få en objektiv jämförelse av stommarna, men
denna bedömningsmetod består inte enbart av fakta utan även av erfarenheter hos
olika aktörer. Detta utmärkte sig bland annat i svar på intervjufrågor och spridningen
av poängsättning.

När det gäller massivträstommen har färre antal aktörer deltagit i poängsättningen
jämfört med betongstommarna, resultatet i rapporten kan därför variera om ett
likvärdigt antal aktörer poängsätter för massivträstommen.
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7

Slutsatser

De generella resultaten från studien visar att den platsgjutna betongstommen har högst
poäng och således bäst förutsättningar när det gäller projektering bland
betongstommarna. Projektering för byggnadsverk med platsgjuten stomme tar minst
tid och projekteringsfel åtgärdas enklast. Detta grundar sig på att det är ett färre antal
aktörer involverade vid projektering och informationen går därmed i kortare led.
Projektering för betongstommar med prefabricerade element involverar fler aktörer
vilket ställer högre krav på fungerande kommunikation mellan de olika parterna.
Resultaten indikerar även att den massiva trästommen fick högst poäng när det gäller
projektering, dock poängsattes massivträ gällande projektering bara av en aktör.

Resultaten gällande installation för stomtyperna var likvärdiga för massivträstommen,
platsgjutna- och halvprefabricerade betongstommen. En faktor till den platsgjutnaoch halvprefabricerade stommens poäng var att fördelen med att kunna integrera
installationerna i stommen. Ytterligare en faktor till att den platsgjutna- och
halvprefabricerade stommen var att föredra, var möjligheten till flexibel utformning
under produktionen. Gällande installationer fick massivträstommen stor spridning
beroende på yrkesgrupp. Platscheferna föredrog massivträstommen på grund av
enkelheten för håltagning och infästning. Konstruktörer och installatörer tyckte att det
är svårare att projektera installationer för massivträhus.

Lägst poäng för installationer fick den prefabricerade stommen. Respondenterna fann
att projekteringsfel för installationer förekommer ofta och att prefabstommen är
känsligast för projekteringsfel.

Med avseende på byggtid fick den massiva trästommen högst betyg följt av den
prefabricerade betongstommen. Den platsgjutna- och halvprefabricerade stommen
fick låga poäng gällande byggtid, främst med avseende på de långa torktider som
förekommer vid gjutning på byggarbetsplatsen.

Resultaten gällande väderkänslighet påvisar att prefabricerade betongstommar är
minst väderkänsliga. Den platsgjutna- och halvprefabricerade stommen är mest
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väderkänslig, där gjutning under låga temperaturer är problematisk och kräver extra
åtgärder på byggarbetsplatsen. Massivträ stommen ansågs mindre väderkänslig
jämfört med den platsgjutna stommen, väderskyddet som används vid byggnation
med massivträhus anses fungera väl.

Gällande brand och ljudisolering får den platsgjutna- och halvprefabricerade stommen
högst poäng följt av den prefabricerade betongstommen. Lägst poäng med avseende
på brand och ljudisolering får den massiva trästommen.

Gällande bekant byggteknik fick den platsgjutna stommen lägst poäng. Detta då
respondenterna ansåg att kompetens av gjutning med form inom byggbranschen i
dagsläget är låg. Högst poäng bland betongstommarna fick den prefabricerade
betongstommen där respondenterna anser att man är duktigare på montering av
element jämfört med gjutning.

Högst spännvidd erhölls med prefabricerade stommen (HD/F), följt av
massivträstommen med kassettbjälklag.

Prefabstommen ansågs vara den mest flexibla. Detta på grund av de långa
spännvidder som uppnås med prefabricerade bjälklag (HD/F). Förhållandet mellan
olika yrkesgruppers svar angående en flexibel byggnad skiljer sig, för konstruktörer
och projektledare anses den prefabricerade stommen mest flexibel, platschefen anser
att platsgjutna stommar är de mest flexibla. Ordet flexibilitet för byggnader kan
användas och tolkas på olika sätt. Projekterare benämner en flexibel byggnad som en
månganvändbar byggnad medans platschefer anser att flexibilitet för ett byggnadsverk
innebär handlingsfrihet under produktionen.
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9

Bilagor

9.1 Betygsenkät för betong- och trästommar
Byggtid:


Vilken stomme har kortast byggtid (resning av stommen) antaget att det är
ett identiskt flerbostadshus?



Vad är det största faktorn/faktorerna till att byggtiden inte följs upp enligt
tidsplan?

Bedömning av byggtid:
STOMTYP

POÄNG KOMMENTAR
(1-10)

Platsgjuten (med form)
Halvprefab (plattbärlag)
Prefab (håldäck)
Massivträstomme

Arbetsmiljö:


Vilken stomtyp ger upphov till flest skador?



Skiljer sig skadorna mellan dem olika bygg stomtyperna? I sådana fall på
vilket sätt?

Bedömning med hänsyn till skador:
STOMTYP

POÄNG KOMMENTAR
(1-10)

Platsgjuten (med form)
Halvprefab (plattbärlag)
Prefab (håldäck)
Massivträstomme
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Bedömning med hänsyn till olyckor:
STOMTYP

POÄNG KOMMENTAR
(1-10)

Platsgjuten (med form)
Halvprefab (plattbärlag)
Prefab (håldäck)
Massivträstomme

Spännvidder:


Vilken stomtyp/bjälklag ger bäst spännvidder?



Förekommer problem med hänsyn till svikt för höga spännvidder vid
användning av någon bjälklagstyp?

Bedömning av spännvidder:
STOMTYP

POÄNG KOMMENTAR
(1-10)

Platsgjuten (med form)
Halvprefab (plattbärlag)
Prefab (håldäck)
Massivträstomme

Installationer:


Vilken stomtyp är bäst lämpad för installationer (ventilation, avlopp,
el..)? Vilka faktorer gör den bäst lämpad?



Vilken stomtyp är mest flexibel för åtgärder vid
projekteringsfel/ändringar med hänsyn till installationer?
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Bedömning av installationer:
STOMTYP

POÄNG KOMMENTAR
(1-10)

Platsgjuten (med form)
Halvprefab (plattbärlag)
Prefab (håldäck)
Massivträstomme

Väderkänslighet:


Vilka konsekvenser uppkommer för respektive stomme hänsyn till
utomhusklimatet?

Bedömning av påverkan av väderlek: Vilken stomtyp är bäst lämpad för olika
temperaturer? (Mot kyla och värme, regn, snö)
STOMTYP
POÄNG KOMMENTAR
(1-10)
Platsgjuten (med form)
Halvprefab (plattbärlag)
Prefab (håldäck)
Massivträstomme

Flexibilitet:


Vad är en flexibel byggnad för dig?



Hör månganvändbarheten till en byggnads flexibilitet

Bedömning av flexibilitet:
STOMTYP

POÄNG KOMMENTAR
(1-10)

Platsgjuten (med form)
Halvprefab (plattbärlag)
Prefab (håldäck)
Massivträstomme
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Bekant byggteknik:


Underlättar bekanta byggtekniker arbetet?



Förekommer det svårigheter att finna kompententa aktörer för någon av
dessa stomtyper?

Bedömning av bekant byggteknik:
STOMTYP

POÄNG KOMMENTAR
(1-10)

Platsgjuten (med form)
Halvprefab (plattbärlag)
Prefab (håldäck)
Massivträstomme

Projektering:


Vilken av stomtyperna är enklast att projektera?



Vid eventuella projekteringsfel, vilken stomtyp är mest flexibel för
åtgärder i produktioner? Vilken stomtyp får längst produktionsstopp vid
projekteringsfel?

Bedömning av projektering:
STOMTYP

POÄNG KOMMENTAR
(1-10)

Platsgjuten (med form)
Halvprefab (plattbärlag)
Prefab (håldäck)
Massivträstomme

Brand


Vilka brandklasser har väggelement och bjälklag i flerbostadshus för
respektive stomme? Samt vilka är de vanligaste konstruktioner i betong
som uppfyller standarbrandkraven?
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Samt hur påverkas brandförsäkringskostnader jämfört med stomme i
betong?



Vilken typ av stomme för flerbostadshus har lägst och högts
brandsäkerhet, samt varför?



Vilka är de mest utmärkande faktorer mellan hel prefab-och
platsgjutenstomme ur brandsynpunkt?



Vilka konsekvenser (brandspridning, värmeutveckling mm) förkommer
vid och efter brandförlopp för respektive stommen?

Bedömning ur brandsynpunkt:
STOMTYP

POÄNG KOMMENTAR
(1-10)

Platsgjuten (med form)
Halvprefab (plattbärlag)
Prefab (håldäck)
Massivträstomme

Ljudisolering


Vilka är de största skillnader mellan olika stomtyper ur
ljudisoleringssynpunkt?



Vilka för-och nackdelar förekommer i respektive stomtypen vad det
gäller luftljud, steg-och stomljud?



Finns det tydliga anvisningar vad det gäller ljuddimensionering av
lågfrekventa ljud i massivträhus?



Hur påverkar lågfrekventa ljud upplevelse av inomhusmiljön för de
boende inom respektive stomkonstruktion?
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Hur påverkas ljudtransmission i knutpunkter mellan bjälklag och vägg
för respektive konstruktion?

Bedömning för stomme ur ljudisoleringssynpunkt:
STOMTYP

POÄNG KOMMENTAR
(1-10)

Platsgjuten (med form)
Halvprefab (plattbärlag)
Prefab (håldäck)
Massivträstomme
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