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Sammanfattning 
 
I Sverige fanns, mellan 1874 och 1994, ett förbud mot att bygga bostadshus med fler än 
två våningar i trästomme. Under denna tid försvann större delen av hantverks- och 
ingenjörskunnandet och man fick därför börja från början då förbudet hävdes. Byggandet 
gick till en början trögt, men tog fart i och med regeringens nationella träbyggnadsstrategi 
och utvecklandet av byggande med massivträ i början av 2000-talet. Limnologen i Växjö 
är ett bra exempel på hur långt fram Sverige ligger i utvecklingen, men det pekar också 
på områden inom tekniken som behöver förbättras. 
 
Den här uppsatsen behandlar översiktligt hur trähusbyggandet har sett ut i Sverige och 
beskriver sedan Limnologen med fokus på entreprenadform, stabilisering, brandskydd 
och akustik. Vidare beskrivs hur massivträtekniken har utvecklats och hur byggsystemet 
för massivträ har tagits fram. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Översikt, trähus i Sverige 
 
Trä som byggnadsmaterial har använts i över 1000 år där tillgång funnits och har 
följaktligen en gedigen historia. Under kristendomens intåg i de Nordiska länderna 
uppfördes ett antal träkyrkor varav några än idag finns bevarade. Som exempel på detta 
bör nämnas Sveriges äldsta träkyrka, Granhults kyrka, från 1220-talet. De flesta tidiga 
stora träbyggnaderna har dock fallit offer för omfattande bränder eller annan förstörelse 
och senare fallit i glömska eller återuppförts i sten. Byggandet av större allmänbyggnader 
i trä upphörde tillfälligt under slutet av 1700-talet då det 1776 utkom en förordning som 
sa att dessa endast i undantagsfall fick uppföras i materialet. Detta kom sig av att man vid 
tidpunkten började se trä som en bristvara, ett förhållande som idag är det omvända.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 1.1: Granhults kyrka, Småland (www.svenskakyrkan.se/aseda-notteback/kyrkorna.html) 

 
Vad gäller småhusbebyggelsen (främst enfamiljshus) i Sverige så har den i alla tider 
dominerats av trä, såväl i städer som på landsbygd, p.g.a. den goda tillgängligheten på 
material. Detta höll i sig trots den omfattande förstörelsen vid de många stadsbränderna 
under 1800-talet, bl.a. i Sundsvall och Växjö. Bränderna ledde dock till att Sveriges 
dåvarande kung, Oscar II, 1874 införde ett förbud mot att bygga stora konstruktioner i trä. 
Detta har senare formulerats om, men fortfarande var kraven på brandsäkerhet så höga att 
man omöjligt kunde uppfylla dem med ett flerbostadshus i trä med fler än två våningar. 
 
Under större delen av 1900-talet var trä således bannlyst från höghusmarknaden vilket 
ledde till att denna kom att domineras av betong medan trä var förvisat till 
småhusmarknaden. Förbudet ledde även till att det stora hantverkskunnande som tidigare 
funnits i Sverige vad gällde större trähus urlakades eftersom det inte fanns någon 
möjlighet att praktisera och utveckla detta. Detsamma gäller ingenjörskunnandet. 
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Så här såg det ut i Sverige fram till 1994, då Boverket gav ut den uppdaterade Boverkets 
Byggregler (BBR94). I och med att stora, komplexa byggnader blev allt vanligare och i 
samband med Sveriges intåg i EU skrevs det svenska regelverket om till att nu betrakta 
byggnaders funktion istället för som tidigare dess material. En annan orsak till 
regeländringarna var att man ville underlätta framtagandet av gemensamma byggregler 
inom EU. Detta innebar att där man i praktiken tidigare haft totalförbud mot bostäder i 
träbyggnader med fler än två våningar fanns nu möjlighet att bygga högre om man kunde 
visa att funktionskraven uppnåddes. Detta gäller alla byggnader oavsett material och 
våningsantal. Kraven på bärförmåga vid brand höjs stegvis, vid fler än fyra respektive 
åtta våningar. 
 
På Teleborg i Växjö genomfördes något av ett pilotprojekt vad gäller flervåningshus i trä. 
Huset på Wälludden, byggt 1996, består av fyra våningar med trästomme. Man har under 
åren genomfört omfattande uppföljningsprojekt, bl. a. en jämförelse med en motsvarande 
fiktiv byggnad med betongstomme i fråga om primärenergianvändning och ett flertal 
boendeundersökningar. Boendeundersökningarna har över lag gett ett positivt gensvar av 
upplevelsen av att bo i ett trähus. En sammanfattning av resultaten från jämförelsen med 
betonghus finns i bilaga 1.   
 
1.1.2 Examensarbete 
 
Under 2006 påbörjades byggnationen av Europas då högsta moderna bostadshus i trä, 
Limnologen. Projektet har väckt stor uppmärksamhet och därför blivit ett populärt mål 
för studiebesök från landets högskolor och universitet, men även från branschfolk och 
utländska gäster. För att på ett smidigt och enkelt sätt kunna ta emot och informera 
besökare kommer en paviljong att uppföras i anslutning till Välle Broar. Det finns idag 
inget populärbeskrivande material om Limnologen att tillgå, varför en sammanfattande 
beskrivning av projektet efterfrågas som utdelbart informationsmaterial vid 
besökspaviljongen.  
 
Massivträbyggandet har på senare år gjort en stark frammarsch inom byggandet av 
flerbostadshus. De företag som dominerar marknaden har drivit tekniken mot nya höjder 
efter att tvåvåningsförbudet hävts i och med BBR94, där regelverket kunde sägas ha 
ändrat synsätt. Från att tidigare ha tittat på byggnadens material övergick man nu till att 
betrakta dess funktion. Martinsons byggsystem har varit det ledande företaget vad gäller 
att utveckla massivträbyggandet och deras byggsystem används vid byggandet av 
Limnologen. 
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1.2 Mål och syfte 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att ge en sammanhållen beskrivning av kvarteret 
Limnologen. Denna kan exempelvis användas för att informera besökande grupper och 
privatpersoner om Limnologen samt att upplysa läsaren om den utveckling som sker 
inom träbyggande. Målsättningen är att hålla en sådan teknisk nivå att det inte krävs 
några speciella förkunskaper för att följa resonemangen. 
 
Ett annat syfte har varit att belysa vad massivträ är och hur tekniken har utvecklats, samt 
att efter kontakt med Martinsons byggsystem på ett lättöverskådligt sätt redogöra för 
deras system och ingående komponenter. Utvecklingen av systemet har också berörts 
genom att jämföra med tidigare projekt. 

8 



Växjö universitet         VT 2008 
Institutionen för teknik och design       Byggteknik 
 
1.3 Metod 
 
Detta arbete har till en del utgått från tidigare publicerad litteratur om trähus och 
trähusbyggande i Sverige. Material har inhämtats dels från trycksaker men även från 
diverse internetsidor med användbar information. Resterande del av arbetet har utgått 
från intervjuer med personer som på olika sätt har varit delaktiga i projektet Limnologen. 
Dessa har var och en bidragit med kunskap och information inom sitt speciella område. 
Nedan följer de ansvarsområden som intervjuade personer har innehaft. 
 
Projektkoordinator/ informationsansvarig, Välle Broar 
Projektledare, Limnologen 
Projektingenjör, Limnologen 
Brandsakkunnig, Limnologen 
 
Kontakt har även hafts med Anders Gustavsson från SP Trätek som tillhandahållit 
material rörande referensobjektet Inre Hamnen i Sundsvall. Allt material har sedan 
bearbetats och sammanställts.
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2 Nationell och lokal träbyggnadsstrategi
 
Området mellan sjön Trummen och Växjösjön, Välle Broar, har under lång tid legat i 
skymundan mellan Teleborg och centrum och aldrig tidigare varit aktuellt för 
exploatering. Detta förändrades för omkring sex år sedan då Växjö kommun, i syfte att ta 
fram en plan över området, utlyste en arkitekttävling. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 2.1: Flygbild över södra Växjö, Välle Broar markerat med rött (www.vallebroar.se) 

 
 
 
Redan i detta skede, när förslagen hade inkommit, kände de inblandade att detta område 
skulle användas för träbyggnad. Man märkte att det fanns ett stort intresse i regionen för 
trä i byggandet och kommunen började arbeta med en egen strategi för träbyggande. 
Detta uppmärksammades i riksdagen, där en motion ledde till att den nationella 
träbyggnadsstrategin togs fram 2002. Syftet med den var att utöka forsknings- och 
utvecklingsverksamheten inom trä och att öka träanvändningen i byggandet på nationell 
nivå. Man vill ge trä som byggnadsmaterial en chans att komma tillbaka som ett 
konkurrenskraftigt alternativ till betong och stål. Samtidigt finns ett intresse i hela landet 
att stärka träets position på hemmamarknaden, öka förädlingen av skogsråvaran och på så 
sätt bidra till att öka exporten av moderna träbyggnader. 

10 



Växjö universitet         VT 2008 
Institutionen för teknik och design       Byggteknik 
 
På kommunal nivå fortsatte arbetet i Växjö vilket utmynnade i kommunens 
träbyggnadsstrategi (”Mer trä i byggandet”), som färdigställdes 2005. Strategin klargör 
att trä ska provas som alternativ vid all nybyggnation i Växjö. Undantaget är Välle Broar 
där trä ska, inte bara provas, utan användas. 
 
Välle Broar som exploateringsprojekt startades hösten 2006 och planeras pågå i minst tio 
år framåt med färdigställande av ett eller två delprojekt per år. För varje delområde tas 
det fram en egen detaljplan och kommunen samråder med aktuella aktörer för att ta del av 
deras tankar och idéer. Projektet är ett bra exempel på vad akademin, offentligheten och 
näringen kan åstadkomma om de arbetar tillsammans.  
  
”Den moderna trästaden” har väckt stor uppmärksamhet både i Sverige och i övriga 
världen. Det första projektet som påbörjades inom Välle Broar innefattar byggandet av 
Sveriges högsta moderna trähus, kvarteret Limnologen. Fyra åtta våningar höga 
flerbostadshus med sju våningar utförda med massivträstomme ovanpå en bottenvåning 
av betong är under byggnation. 
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3 Att bygga i massivträ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 3.1: Ett av Sveriges äldsta timmerhus, Boddas bönhus, beläget i Jämtland och byggt 1291 
(www.z.lst.se/.../boddas.jpe) 

 
 
 
Om man säger att en byggnad är i massivträ så tänker många på gamla tiders 
timmerstugor. Idag är detta dock långt ifrån det enda sättet att bygga i massivträ. Dessa 
timmerstugor uppfyller få av dagens krav på moderna bostäder och det är inte heller ett 
ekonomiskt försvarbart system då det är ett stort slöseri med våra naturresurser.  
Där man förr begränsades av stockens dimensioner, och systemet därför inte lämpade sig 
som teknik i större byggnader, finns idag andra byggsystem som bemästrar både stora 
spännvidder och flera våningar. För att massivträtekniken ska fortsätta utvecklas måste 
dock samtliga aktörer inom byggbranschen få en större materialkännedom. 
 
När vi idag pratar om massivträ menar vi ett element som till övervägande del består av 
solitt trä. De tidigaste produkterna inom detta område var de skivor och plattor som 
började utvecklas i Mellaneuropa under 1990-talet. Dessa används som bärande och 
stabiliserande väggar, mellanbjälklag och takbjälklag i byggnader och är uppbyggda av 
korslimmade brädskikt, udda till antalet och oftast av samma tjocklek. De kan även 
användas som fasadskivor. Denna typ av produkter möjliggör stora variationer i 
uppbyggandet och de behåller sin form och dimension under även de största 
påfrestningar.  
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3.1 Stomsystem 
 
Första steget i utvecklingen av ett byggsystem är valet av stomsystem. Det kan däribland 
urskiljas tre huvudtyper: bärande väggar, pelar- balksystem eller en kombination av dessa 
två. Valet avgörs av byggnadens tänkta form och funktion, projektets ekonomi och yttre 
förutsättningar. Vid byggnader med stora fasadöppningar eller med stora öppna ytor i 
planlösningen lämpar sig ett pelar- balksystem bäst. Ett pelar- balksystem i massivt trä 
kan till exempel utgöras av limträpelare med överliggande limträbalkar. Dock hindrar 
ofta de ekonomiska förutsättningarna användningen av den typen av system helt i trä och 
man byter ut limträbalkarna mot exempelvis bredflänsade stålbalkar. Vid mindre 
byggnader kan både vägg- och bjälklagselement utnyttjas som bärande medan det vid 
större byggnader är lämpligt att kombinera bärande väggelement med ett pelar- och 
balksystem. 
 
I system med massivträ använder man våningshöga element för stabilisering och bäring. 
Antingen anländer prefabricerade vägg- och bjälklagselement till byggarbetsplatsen där 
montering sker eller så använder man sig av volymelement. Då transporteras färdiga 
volymelement bestående av vägg- och bjälklagselement, installationer, ytskikt och viss 
fast inredning från fabriken till byggarbetsplatsen där de monteras ihop. Som exempel på 
ett byggsystem där volymelement används kan nämnas Trälyftet, vilket utvecklades 1996 
som ett samarbete mellan Stiftelsen Vetenskapsstaden, OJ Compact, Trätek, AssiDomän 
Timber och KTH. Systemet användes vid byggandet av ett provhus i tre våningar vid 
Roslagstullsbacken i Stockholm och studentbostäder i tre våningar vid KTH campus, 
färdigställda 2001 respektive 2004. Detta system är tillämpbart för byggnader upp till 
fyra våningar då hela bärverket är i klass R60.  
 
En hög grad av prefabricering i dessa system minskar risken för fuktrelaterade problem 
under byggtiden. Det mest kritiska skedet i hanteringen av elementen är flytten från 
transporten till den slutliga monteringsplatsen. Här krävs ett väl fungerande väderskydd 
för att inte monteringen ska påverkas av platsens väderleksförhållanden. Då man bygger 
med volymelement kan man, som i Trälyftet, täcka varje element för sig från att det lyfts 
från transporten tills dess att montering ska ske av ovanpåliggande element. Ett annat 
system som har använts vid byggen med vägg- och bjälklagselement utgörs av en form av 
tältkonstruktion som reses över byggnaden. Detta tak bör vara av sådan storlek att 
elementen aldrig behöver vara oskyddade. 
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3.1.1 Bjälklag 
 
Det finns i dagsläget tre huvudtyper av bjälklagselement som används vid 
massivträbyggande. 
 
Plattelementen består av en massivträskiva. Utifrån vilka krav som ställs på byggnaden i 
fråga om akustik, brandsäkerhet och hur installationerna kommer att se ut kan man bygga 
ett fribärande undertak, ett upphängt undertak eller en överbyggnad. I det utrymme som 
blir lägger man sedan isolering och drar installationer. Plattorna sätts samman med skruv- 
eller limfogar och verkar då som en skiva för att överföra horisontell last till bärande 
väggar. Ett plattbjälklag klarar spännvidder på upp till 4,6m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3.2: Plattbjälklag med fribärande undertak (Massivträ Handboken 2006, s 39) 
 
 
Kassettelementen fungerar som ett antal balkar med I- tvärsnitt. Balkarnas liv och undre 
fläns består av limträ, vilket styvar upp den tänkta övre flänsen som utgörs av en 
massivträskiva. Hålrummet mellan liven fylls på fabrik med mineralull. Dessa element 
tillverkas i bredder upp till 2,4m och klarar spännvidder på maximalt 12m. Elementen 
fogas samman med lim och man uppnår på så sätt samma skivverkan som för 
plattbjälklag. Liksom plattbjälklagen anpassar man utformningen efter krav på akustik 
och brand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.3: Kassettbjälklagets uppbyggnad  Bild 3.4: Kassettbjälklag med fribärande undertak 
(Massivträ Handboken 2006, s 12)   (Massivträ Handboken 2006, s 41) 
 
 
Den tredje typen utgörs av massiva plattor som samverkar med en pågjutning av betong. 
Det kallas således för samverkansbjälklag. 
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Man utnyttjar i regel endast omkring 50 % av bjälklagets brottkapacitet vid 
dimensioneringen. Istället blir det bruksgränstillståndet som avgör vilken dimension som 
krävs. Man tar då hänsyn till parametrar som svikt, deformationer och vibrationer i 
bjälklaget. För att minska ljudtransmissionen i anslutningen mellan bärande vägg och 
bjälklag ser man till att ha bjälklaget upplagt på väggen istället för att välja en inhängd 
lösning. 
 
3.1.2 Väggar 
 
En massivträvägg kan utgöras av ett större massivträelement eller av flera mindre 
sammansatta. Massivträelementen består av skivor av korsvis limmade brädskikt där 
tjocklekarna varierar mellan 60mm och 120mm. Elementens bredd och höjd begränsas av 
hanterbarhet, transportmöjligheter och vikt. Skivorna kompletteras efter behov med 
isolering, fasadmaterial och vid stora element krävs förstyvande reglar. Detta på grund av 
risk för instabilitet i sidled då skivorna är så tunna. 
 
De färdiga väggelementen är normalt en våning höga och upp till 10m breda. Av 
transporttekniska skäl bör dock ett mått, höjd eller bredd, inte överstiga 3m. Det är därför 
möjligt, men ovanligt, att tillverka två- eller trevåningshöga väggar med en maximal 
bredd på 3m. Elementen fogas normalt samman med skruvförband på fabrik. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bild 3.5: Fog med skruvförband mellan limmade väggelement (Massivträ Handboken 2006, s 23) 
 
 
 
Väggarna kan, enligt Massivträ Handboken 2006, dimensioneras m h a diagram eller 
genom beräkning. Både brott- och bruksgränstillstånd skall kontrolleras även om 
brottgränstillståndet vanligtvis blir dimensionerande. 
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3.2 Stomstabilitet 
 
3.2.1 Grundläggning 
 
Med stomstabilitet menas stommens förmåga att motstå horisontella laster, exempelvis 
vindlast och excentricitet hos vertikala laster. Denna förmåga påverkas i hög grad, 
speciellt vid lätta stommar som trä, av de vertikala laster som byggnaden utsätts för. 
Därför är det särskilt viktigt med en stabil grundläggning. 
 
En översiktlig kontroll av stjälpning och glidning måste göras i inledningsskedet av 
stabiliseringen. Byggnaden och grundplattan betraktas då som en enhet. Den lätta 
stommen som trä utgör medför en risk för stjälpning då stommen i sig inte har tillräcklig 
tyngd för att stå emot det stjälpande moment som de horisontella lasterna ger upphov till. 
Med hänsyn till glidning kontrolleras undergrundens sammansättning och risken för 
skjuvbrott i marken. 
 
3.2.2 Stabiliserande system 
 
Ett bra stabiliserande system kännetecknas av en noggrann undersökning av planer och 
fasader. Vid stabilisering med skivor måste man utreda vilka väggar som är lämpliga att 
utnyttja i systemet. Det kan t ex vara väggar med samma position i flera våningsplan, 
lägenhetsskiljande väggar och väggar med få håltagningar. 
 
De horisontella krafter som byggnaden utsätts för tas om hand genom skivverkan i 
bjälklag och väggar. Skivorna har stor styvhet i det egna planet och kan ersätta 
fackverkskonstruktioner eller snedsträvor i det stabiliserande systemet. En vindlast mot 
byggnadens långsida ger upphov till en utbredd horisontalkraft mot bjälklagsskivans 
långsida via väggens överkant. Väggskivorna spänner då från sockel till takfot. Man kan 
säga att bjälklaget fungerar som en hög I-balk där kantbalkarna utgör flänsar och livet 
utgörs av skivan. Krafterna förs genom balkverkan ut till upplagen vid gavlarna där de 
ger upphov till skjuvkrafter längs upplaget. Motsvarande gäller vid vind mot gavel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3.6: Principskiss över hur de horisontella lasterna överförs vid stabilisering med skivverkan (Massivträ 
Handboken 2006, s 49) 
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3.2.3 Lastfördelning 
 
Fördelningen av upplagsreaktionerna på de kraftupptagande väggarna beror, vid statiskt 
obestämda upplagsförhållanden, av förhållandet mellan bjälklags- och väggskivornas 
styvhet. Vid dimensionering i brottgränstillståndet kan man använda en förenklad plastisk 
beräkningsmodell. En bjälklagsskiva som dimensionerats enligt denna modell kan i regel 
betraktas som oändligt styv jämfört med väggskivan. Den horisontella lasten kan då 
komposantuppdelas och dessa verkar parallellt väggskivorna. Komposanternas storlek på 
respektive väggskiva beror av dess respektive dimensionerande bärförmåga. Om 
väggplaceringen i byggnaden är osymmetrisk ger komposanterna upphov till ett 
excentricitetsmoment som kan tas om hand av outnyttjad kapacitet i lämpliga väggskivor.  
 
 W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1: Lastfördelning i väggskivor 
 
För ett specifikt fall enligt figur 3.1 där väggskivorna har samma längd och 
dimensionerande bärförmåga vid belastning i överkant fördelar sig kraften W lika mellan 
dem. Eftersom komposanternas tyngdpunkt blir förskjuten åt vänster kontrolleras 
gavelskivorna för den extra last detta ger upphov till. 
 
3.2.4 Dimensionering av väggskivor 
 
Vid dimensionering av väggskivorna görs kontroller med avseende på skarvarna mellan 
elementen och förankring i underlaget. Där regelstomme används kontrolleras skivornas 
infästning i denna, reglarnas förankring och knäckning av stående reglar. I en skiva 
bestående av flera samverkande element kan skivans totala bärförmåga beräknas som 
summan av väggelementens bärförmåga. Vid håltagning i ett element reduceras 
bärförmågan för detta.

17 



Växjö universitet         VT 2008 
Institutionen för teknik och design       Byggteknik 
 
3.3 Martinsons Byggsystem
 
Koncernen Martinson Group grundlades 1929 då en företagsam familj i Västerbotten 
införskaffade ett mobilt sågverk. Detta utvecklades sedan till att under 1940-talet bli ett 
fast sågverk och med tiden har verksamheten utökats till att även omfatta tillverkning av 
limträ (1960-talet). 
 
Idag består koncernen av sju bolag varav tre produktionsenheter och fyra tjänsteföretag. 
Martinsons Byggsystem är ett av tjänsteförtagen och erbjuder kompletta byggsystem för 
träbyggnader i både limträ och massivträ med eller utan montering. 
 
3.3.1 Byggsystemet för massivträ 
 
Med ett byggsystem menas att man under utvecklandet har tagit hänsyn till byggnadens 
funktioner ur alla aspekter och då systemet har levererats finns man tillgänglig som 
instruktör vid monteringen för att systemet ska fungera på avsett vis. Själva byggandet 
med massivträelement utvecklades ursprungligen som ett sätt att ta vara på de sidobrädor 
som inte kan användas vid tillverkning av exempelvis limträ eller som 
konstruktionsvirke. Dessa brädor limmas ihop till skikt som i sin tur limmas korsvis (3, 5 
eller 7 skikt) och bildar en skiva (se tidigare avsnitt). Den färdiga produkten blir då 
mindre känslig för deformationer och fuktrörelser och blir särskilt effektiv på att ta upp 
skjuvlaster. 
 
Martinsons tog fram sitt byggsystem för massivträ under 2003. Som komponenter i 
systemet ingår det i tidigare avsnitt beskrivna kassettbjälklaget, vilket är patenterat av 
Martinsons, plattbjälklaget och väggelementen. Kassettbjälklaget används för alla 
bjälklag på vilka det ställs krav på akustik och brandskydd. I övriga bjälklag, exempelvis 
i trapphus som utgör en egen brandcell, används plattbjälklag. Systemets enda egentliga 
begränsningar utgörs av de utökade brandkrav som inträder då byggnaden når över åtta 
våningar. 
 
Konkurrenssituationen för Martinsons på marknaden för massivträelement är något skral. 
Det finns idag inget annat företag som tillhandahåller byggsystem för massivträ. Dock 
finns Österrikiska KLH, som är en stor tillverkare av massiva träskivor, med flera 
referensobjekt i Sverige. En uppstickare på marknaden är även MHM Scandinavia som 
precis har börjat etablera sig i södra Sverige. De tillhandahåller ett koncept med LH-
element, luftisolerade helträelement. 
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3.3.2 Systemets utveckling 
 
Martinsons massivträsystem kan sägas ha utvecklats i tre generationer, där Inre Hamnen i 
Sundsvall utgjorde den första. Projektet utgjordes av fem hus i sex våningar och 
färdigställdes under våren 2006. Eftersom projektet var det första i sitt slag har man 
genomfört en omfattande uppföljning för att upptäcka eventuella förbättringsområden.  
 
På följande sidor visas exempel på den utveckling som skett mellan generation ett och 
två. Det system som använts på Limnologen benämns som generation två. 
 
Anslutning bjälklag - yttervägg 
 
 
Inre Hamnen      Limnologen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med den lösning som används i Limnologen är volymen trä som belastas vinkelrätt 
fibrerna väsentligt mindre. Detta gör att risken för sättningar minskar eftersom de största 
rörelserna i trämaterialet sker i den riktningen. 
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Sammanfogning av väggskivor 
 
 
Inre Hamnen 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Bild 3.7: Vägguppbyggnad och förbandstyp, generation 1 
 
Här fasar man ut ändarna på väggskivorna och fogar samman dem med skruvförband. 
Därefter sågar man ut hål för dörrar och fönster. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är 
den stora mängd spill det ger upphov till. 
 
 
 
Limnologen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3.8: Vägguppbyggnad och förbandstyp, generation 2 
 
 
Här fogas skivorna samman med träpluggar, vilket gör att hela skivan utnyttjas. 
Sammanfogningen sker med hänsyn till fönster- och dörröppningar vilket gör att mindre 
material går till spillo. 
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Installationer 
 
Det område som har högst utvecklingspotential är hänsynstagandet till installationer i 
projekteringen. Detta har tagit ett stort steg framåt i och med framtagandet av färdiga 
våtrumsmoduler och färdiggipsade vägg- och bjälklagselement till generation 3, vilket 
gör att en större del av installationerna kan utföras på fabrik.  
 
Att montera installationer i undertak på arbetsplatsen medför en ytterst oergonomisk 
arbetsställning. Detta är en av de viktigaste orsakerna till varför man arbetar kontinuerligt 
med att ta fram nya, förbättrade lösningar som ska underlätta rör- och ledningsdragningar 
samtidigt som konstruktionerna ska uppfylla de högt ställda krav som finns på akustik 
och brandsäkerhet. 
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Väderskydd 
  
Vid projektet i Sundsvall användes som väderskydd en typ av teleskop- tält, där 
sektionerna kunde skjutas in under varandra vid inlyftning av byggnadselement. Detta 
skyddade visserligen stommen under större delen av byggandet, men man kom inte ifrån 
de kritiska tidpunkterna då tältet måste öppnas upp eftersom det saknades möjlighet att få 
plats med lyftkranen under taket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.9a: Väderskydd Inre hamnen Bild 3.9b: Väderskydd Inre hamnen, från långsida samt 

ovanifrån 
       
 
 
Detta har man avhjälpt till Limnologen (generation 2) genom att använda ett tälttak som 
inkluderar en bockkran och, i likhet med Inre Hamnens, står på marken vid sidan om och 
stagas mot byggnaden vid ett fåtal punkter. På så sätt kan taket täcka en större areal och 
man kan då hissa upp element och material direkt från transport och in under tak. Man 
behöver heller ingen separat byggkran. I slutändan blev man dock tvungen att använda 
trucklossning p.g.a. den omkastade tidsföljden för gjutningen av grundplattorna och 
svårigheterna med just-in-time leveranser då det föreligger stora avstånd (ca 1400km).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.10a: Väderskydd Limnologen   Bild 3.10b: Väderskydd Limnologen 
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Bild 3.10c: Stagning mot huskropp, Limnologen 

 
Till Älvsbacka Strand (generation 3) kommer man, med hänsyn till våtrumsmodulerna, 
att behöva större lyftkraft än de 3,2ton som kranen vid Limnologen maximalt klarar av. 
Därför har man utvecklat en ny variant liknande den vid Limnologen men med dubbla 
strukturer, vilket ger en stabilare konstruktion som klarar av de större påfrestningarna. Då 
kommer det även att finnas möjlighet att hissa upp material från båda sidor av 
byggnaden. Den behöver heller inte stagas mot byggnaden utan är helt fristående. 
Utvecklingen kan således sägas ha gått från väderskydd med montagemöjligheter till 
montageanordning med möjlighet till väderskydd. 
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4 Limnologen 
 
Midroc Property Development uppför, med start 2006, fyra bostadshus med vardera åtta 
våningar i två etapper. Sammanlagt kommer 134 lägenheter att byggas och senare 
förvaltas av två bostadsrättsföreningar. Hela projektet utgörs, utöver bostadshusen, av ett 
parkeringsdäck, en gemensamhetsanläggning och förrådsbyggnader. 
 
4.1 Entreprenad 
 
Då Limnologen initierades kontaktade Midroc Thord Ljunggren Byggkonsult i Växjö för 
att fungera som projektledare och Midrocs utsände på arbetsplatsen, eftersom företaget 
har sitt säte i Malmö. Projektledaren involverades tidigt under 2006 och har haft i uppgift 
att samordna och synkronisera de leverantörer och entreprenörer som medverkar, ansvar 
för myndighetskontakter och upphandlingen av entreprenaderna samt förhandlingar med 
entreprenörer för Midrocs räkning. Man hann, innan byggstarten 26 mars 2006 med 
fjorton projekteringsmöten. 
 
Limnologen var från början tänkt att läggas ut på tre totalentreprenader och utifrån detta 
upprättades de administrativa föreskrifterna. Markentreprenaden, som har genomförts 
som styrd totalentreprenad av Älmby, och stomentreprenaden (totalentreprenad, 
Martinsons Byggsystem) upphandlades utan komplicerade förhandlingar. Däremot gick 
inte upphandlingen av resterande entreprenad lika smärtfritt. Förhandlingar pågick under 
lång tid med NCC om att ta på sig övriga delar av entreprenaden, men man lyckades inte 
nå någon överenskommelse. Således tvingades man, p.g.a. indragningar av diverse bidrag 
vid senare start av betonggjutningen än 31 december 2006, att bryta loss betongdelen från 
entreprenaden och upphandla NCC endast för denna. Bidragen var även orsak till att man 
började med hus 2 istället för hus 1, detta eftersom marken var något bättre och 
grundläggningen därför kunde ske fortare.  
 
Förhandlingarna om resterande delar kunde sedan fortsätta men utan framgång. Till slut 
beslutade man sig för att dela upp totalentreprenaden i flera mindre delar och genomföra 
en separat upphandling av varje del för sig. Exempel på delentreprenader är 
stomkomplettering och montering av inredningar och dylikt, målning och tätskikt till 
yttertak. Vid upphandlingarna skickades förfrågningsunderlaget ut till två eller tre 
entreprenörer, anbuden mottogs och nollställdes varpå projektledaren gick igenom dem 
tillsammans med Midrocs projektchef. Sedan påbörjades förhandlingar med en eller två 
av anbudslämnarna, för att sedan mynna i ett upprättande av entreprenadavtal. 
 
I slutet av februari hade man slutbesiktning av hus 2 varpå inflyttning kunde ske. Nästa 
delprojekt att påbörjas efter hus 3 var parkeringsdäcket, vilket då inväntade flytten av 
väderskyddet. 

24 



Växjö universitet         VT 2008 
Institutionen för teknik och design       Byggteknik 
 
4.2 Stomkonstruktion 
 
Martinsons upphandlades redan i ett tidigt skede för att utföra totalentreprenaden på 
stommen. Kontrakt skrevs under hösten 2006 efter ungefär 8 månader av förhandlingar 
och utbyte av idéer. I åtagandet ingick även projektering av värme, sanitet, ventilation 
och sprinklersystem. Martinsons projektering av dessa områden låg sedan, tillsammans 
med funktionsbeskrivningen från Midroc, till grund för upphandlingen av en 
utförandeentreprenad på dessa.  
 
4.2.1 Dimensionering 
 
Vid dimensioneringen av bärande element börjar man med att ta fram de 
lastförutsättningar som gäller för aktuellt projekt. För Limnologen innebär detta den 
snözon och referensvind som gäller i Växjöområdet, vidare den nyttiga last som gäller för 
bostäder. Martinsons använder sedan de egentyngder som tidigare tagits fram för 
respektive element och gör en lastnedräkning till grund m h a ett egenformulerat 
excelark. Det resultatet har sedan legat till grund för dimensionering av första våningens 
betongkonstruktion och erforderlig storlek på pålgrupperna.  
 
4.2.2 Bärverk och stabiliserande system 
 
Limnologens relativt invecklade geometri gör det till ett långt ifrån optimalt objekt för 
den här typen av system. Eftersom man använder sig av stabiliserande mellanväggar men 
samtidigt vill åstadkomma en öppen planlösning krävs en bra dialog mellan konstruktör 
och arkitekt. Vid något tillfälle har man, i samråd med arkitekten, fått placera in extra 
mellanväggar för att underlätta den konstruktiva lösningen. Merparten av ytterväggarna 
tillhör det bärande systemet och utnyttjas även som stabiliserande. Viss vertikal last tas 
även upp av innerväggar. Till det stabiliserande systemet hör, förutom ytterväggar, även 
bjälklag, lägenhetsskiljande regelväggar och övriga väggar som syns i figur 4.1 (se även 
bilaga 3 och 4). Lasterna förs via skivverkan i bjälklagen till överkant vägg. På vissa 
ställen har man fått komplettera bärverket med limträbalkar och pelare där spännvidderna 
annars skulle orsaka för stora deformationer i bjälklaget. 
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4.2.3 Förankring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.1: Placering av väggelement ingående i bärande och stabiliserande system, stagens placering visas av 
de grå punkterna (se vidare bilaga 3). 
 
 
För att motverka de stora lyftkrafter som stommen utsätts för vid exempelvis stark vind 
har gängstänger (stag) monterats på 48 platser i varje byggnad. Dessa krafter måste man 
ta särskild hänsyn till då man bygger med trästomme p.g.a. den låga egentyngden. Stagen 
förankras i betongen på bottenplanet och sträcker sig upp till plan åtta inuti mellanväggar. 
På detta sätt överförs krafterna mellan våningarna och ner till grundinfästningen. Detta 
gör att man slipper utföra lastöverförande förankringar vid varje väggslut. Tekniken utgör 
för Martinsons en helt ny konstruktionsdetalj och nackdelen är att stagen måste 
efterspännas efter en viss tidsperiod p.g.a. deformationer. Stagen kräver även en mycket 
precis väggtillverkning vilket dock har berett mindre problem än väntat. 
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4.3 Ljud
  
Akustiken i större byggnader med bjälklag av trä är ett av de områden där problem kan 
uppstå. Exempelvis finns risk för flanktransmission vid anslutningar mellan bjälklag och 
vägg och i tidigare genomförda projekt har problem uppstått med obehaglig svikt och 
stegljud. 
 
Enligt eget uppföljningsarbete efter projektet i Sundsvall kan Martinsons dock visa att 
deras konstruktion klarar gränsvärdena för både stegljud och luftljud med marginal (se 
bilaga 2). I det projektet har man för att förhindra flanktransmission sett till att bryta 
mellanväggarna vid varje våning och låta isolerskikten fortsätta upp till massivträskivan. 
Inte heller bjälklagen är genomgående. Efter de positiva uppföljningsresultaten från Inre 
Hamnen har man valt att fortsätta med samma lösning i Limnologen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 4.2: Anslutning mellanvägg bjälklag (Greger undervisning Växjö.ppt, Greger Lindgren) 

 
 
 
 
 
Bilden ovan visar ett exempel på anslutning som används vid Limnologen. Bjälklaget 
bryts för att lämna plats åt gängstångens skarv och för att förhindra ljudtransmission. 
Bjälklaget i sin tur bryter av mellanväggens stomme genom att vara direkt upplagt på 
denna. För att undvika mekanisk kontakt mellan elementen läggs exempelvis en 
sylodynlist i skarven mellan vägg och bjälklag.
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4.4 Brand
 
Det faktum att flerbostadshusen på Limnologen byggs med massiv trästomme har gjort 
att större fokus har hamnat på brandfrågan och gett upphov till flera diskussioner i ämnet. 
Kraven som samhället ställer på byggnaderna skiljer sig dock inte från kraven på betong- 
eller stålbyggnader. 
 
4.4.1 Brandteknisk byggnadsklass 
 
Alla byggnader ska enligt Boverkets byggregler (BBR) tilldelas en brandteknisk 
byggnadsklass, vilka graderas från ett till tre där högst krav ställs på klass 1 (Br1). 
Regelverket säger att den brandtekniska byggnadsklassen ska väljas utifrån hur stor 
risken är för personskador vid brand. Detta placerar enligt de allmänna råden alla 
byggnader med tre våningar eller fler i Br1, men även vissa specifika fall 
tvåvåningsbyggnader, exempelvis byggnader där personer med dålig lokalkännedom 
vistas och byggnader med samlingslokal på andra våningen. 
 
Eftersom antalet våningar överstiger tre har bostadshusen inom kvarteret Limnologen 
klassats som Br1- byggnader. 
Den brandtekniska byggnadsklassen ställer i sin tur krav på exempelvis beklädnader, 
ytskikt och byggnadsdelar. Byggnadsdelar indelas i första hand efter bärförmåga (R), 
integritet (täthet, E) och isolering (I). 
 
4.4.2 Branddimensionering Limnologen 
 
För att ta fram dimensionerande förutsättningar för byggnadernas brandskydd har Tyréns 
AB som brandsakkunnig och upprättare av brandskyddsdokumentation tittat på typ av 
verksamhet, brandbelastning, utrymningsväg, brandvattenförsörjning, insatsplan och 
systematiskt brandskyddsarbete. Brandbelastningen innebär den totala utvecklade 
värmeenergin under ett fullständigt brandförlopp per kvadratmeter omsluten area och kan 
antas vara mindre än 200MJ/m2 för flerbostadshus med installerad boendesprinkler.  
 
Eftersom boendesprinkler inte krävs enligt regelverket möjliggjorde det vissa tekniska 
byten. Ytskikten på undersidorna av balkongerna kunde nu bestå av massivt trä och man 
kunde använda träpanel på den södra fasaden. Man har också kunnat minska det vertikala 
avståndet mellan fönster till 0,75m på den nordvästra fasaden, annars krävs enligt BBR 
ett skyddsavstånd på minst 1,2m. Dessa byten får genomföras då man kan visa att 
byggnadens totala brandsäkerhet inte äventyras. Man har även godtagit att vangstyckena 
till trapporna i trapphusen utförs i limträ, detta eftersom det gäller en liten yta och 
trapplanen hindrar en eventuell brand att sprida sig från ett vangstycke till nästa 
våningsplan. 
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Byggnadernas utrymningsvägar utgörs av de gemensamma trapphusen och balkongerna 
på den sydöstra fasaden. Via balkongerna förutsätts utrymning ske via räddningstjänstens 
maskinstege. Dimensioneringen är utförd enligt schablonmetoden, d v s jämförelse med 
allmänt vedertagna siffror för avstånd till utrymningsväg, fri bredd och höjd vid passager 
och dörrar etc. Utrymning ska enligt huvudprincipen ske innan kritiska förhållanden 
uppstår. Detta innebär i praktiken innan mängden brandgaser blir så stor att siktbarhet, 
strålningsmängd eller mängden farliga gaser försvårar utrymningen. 
 
Följande typer och mängder av utrymmen gäller för hus 2, liknande gäller även för 
resterande bostadshus. 
34 lägenheter 
1 föreningsrum 
1 övernattningsrum 
16 lägenhetsförråd 
2 undercentraler (VVS resp. el) 
2 trapphus med hiss 
1 barnvagnsrum 
 
Indelningen av byggnaderna i brandceller har skett med hänsyn till personsäkerhet, ökad 
risk för uppkomst av brand, skild verksamhet och egendom. I enlighet med detta utgör 
varje lägenhet en egen brandcell, likaså trapphuset med hisschakt, installationsschakten, 
delen med lägenhetsförråd, övernattningsrummet, föreningslokalen och rummet för 
barnvagnar. De byggnadsdelar som avskiljer en brandcell i ovan beskrivna byggnad ska 
enligt BBR utföras i minst EI60, undantaget barnvagnsrummet där det lägre EI30 räcker. 
Kraven på bärverk och stabiliserande enheter behandlas i nästkommande stycke. 
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4.4.3 Brandskydd av bärverk 
 
Då trä brinner förkolnas det yttersta lagret relativt snabbt, vilket sedan fungerar som en 
skärm som hindrar temperaturen i innanförliggande material från att snabbt nå kritiska 
värden (se bild 4.3). Detta karakteristiska förlopp gör att trä klarar av att behålla sin 
bärförmåga under en längre tid, till skillnad mot stål som kräver inklädnad för att undvika 
snar kollaps.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4.3: Brandförlopp, limträbalk utan inklädnad (Arkitektmanual s 52, Svenskt Limträ 2006) 
 
Limnologens nedersta plan utförs i betong varpå inget ytterligare brandskydd krävs. Den 
övriga bärande stommen utförs med väggar av massivträ eller i vissa fall reglar. Båda 
typerna kläs in med skivor av gips. Bjälklagens skydd utgörs på ovansidan av 
massivträskivan medan undersidan kläs med gips. Trapplanen av massivträ brandskyddas 
genom inklädning med träullsplattor. 
 
 
Byggnadsdel Brandteknisk klass vid brandbelastning f (MJ/m2) 
 f < 200 f ≤ 400 f > 400 
1. Vertikalt bärverk samt stomstabiliserande 
horisontellt bärverk 

   

a) i byggnad med högst 2 våningsplan R60 R120 R240 
b) i byggnad med 3 – 4 våningsplan 
– bjälklag 
– övriga bärverk 

 
R60 
R60 

 
R120 
R120 

 
R240 
R240 

c) i byggnad med 5 – 8 våningsplan 
– bjälklag 
– övriga bärverk 

 
R60 
R90 

 
R120 
R180 

 
R240 
R240 

d) i byggnad med fler än 8 våningsplan R90 R180 R240 
e) under översta källarplanet R90 R180 R240 
2. Horisontellt ej stomstabiliserande bärverk R60 R120 R240 
3. Trapplopp och trapplan i trapphus R30 R30 R30 
 
Tabell 4.1: Föreskriven brandteknisk klass i bärande avseende för en byggnad i klass Br1, BBR tabell 
5:821a 
 
 
Från tabell 4.1 kan man utläsa att kravet på bärförmåga hos bjälklag ökar från R60 till 
R90 då antalet våningar blir fler än åtta. Detta medför att Martinsons måste 
vidareutveckla sitt byggsystem om det ska kunna användas till högre byggnader. 
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5 Diskussion 
 
I dessa dagar när frågor som klimatförändringar och växthuseffekt står högt på allas 
dagordningar är det viktigt att fler företag i byggbranschen vågar satsa på 
utvecklingsarbete och att man aktivt försöker påverka leverantörer och 
underentreprenörer att göra detsamma. Man kan exempelvis tänka sig en bättre 
integration mellan olika material. Eftersom trä lagrar koldioxid under hela sin livscykel 
borde man försöka använda trä i större utsträckning än idag. Att helt gå ifrån stål och 
betong kan nog aldrig bli aktuellt eftersom dessa material har specifika egenskaper som 
eftersträvas i vissa projekt, men att ta fram samverkande byggkomponenter där det bästa 
av materialen kommer mer till sin rätt anser jag vara något att arbeta mot. 
 
Växjö kommuns arbete med träbyggnadsstrategin och Välle Broar tycker jag utgör en bra 
förebild för övriga Sverige och resterande kommuner i Kronobergs län. Det gäller nu att 
man fortsätter på den inslagna vägen med att stödja och uppmuntra näringslivet. I detta är 
även universitetets forskningsarbete en viktig byggsten, genom att samarbeta med företag 
i regionen och genom att utföra uppföljningsarbete på byggandet av Limnologen bidrar 
man i högsta grad till utvecklingen av träbyggandet. 
 
Massivträtekniken gör att man kan ha en hög prefabriceringsgrad av element och 
eftersom elementen måste skyddas mot väder och vind under byggnationen uppnår man 
en bättre arbetsmiljö. Väderskydd kommer antagligen att användas vid all byggnation 
inom en snar framtid. Att kunna fabrikstillverka byggelement bidrar även till att behålla 
arbetstillfällen ute på landsbygden, detta eftersom byggarbetsplatserna oftast finns i 
storstadsområdena medan tillverkningsindustrier lika ofta finns i glesbygdsområden. 
Nästa steg i utvecklingen hoppas och tror jag blir ett passivhus med massivträstomme i 
åtta våningar. Brandkraven på bjälklag borde inte bereda några större problem om man 
utgår ifrån att byggnaden inte har Limnologens komplexa geometri och stora 
spännvidder. 
 
Arbetet med den här rapporten har bland mycket annat gett mig en bättre inblick i spelet 
mellan byggets olika aktörer. De personer som jag har pratat med har delgett mig sina 
synpunkter på hur samarbetet fungerar och utifrån detta har jag konstaterat att det 
fortfarande finns en del att jobba på gällande kommunikationen. Jag har även fått en bra 
helhetsbild av Limnologen som jag förhoppningsvis har förmedlat på ett bra sätt. 
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Bilaga 1 
 
Klimatpåverkan vid byggande med olika konstruktionsmaterial – 
metodik och resultat 
 
Presentationen har sammanställts av Leif Gustavsson, Mittuniversitetet, och behandlar 
hur vi kan bygga mer klimatvänligt genom att titta på koldioxidbalansen vid 
produktionen och brukarskedet. Den framfördes vid konferensen ”Bygg klimatvänligt i 
trä!” hösten 2007. Här följer en sammanfattning av slutsatser och resultat. 
 
I analyserna har följande beaktats. 

• Primärenergianvändning vid produktion av byggnader 
• Elproduktion i kondensanläggningar med fossila bränslen  
• Fossila koldioxidutsläpp över bränslecykel 
• Substitution av fossila bränslen med restprodukter i trä 
• CO2 balansen för cementreaktioner 
• Kolcykeln för träprodukter 

 
Antaganden gällande energi har gjorts enligt följande. 
Fossila koldioxidutsläpp (g C/MJ)    

•  Fossil gas   18 
•  Fossil olja   22 
•  Fossilt kol   30 

Uttag av biomassa 
•  Avverkningsrester  70% 
•  Bark, sågspån, byggrester 100% 
•  Rivningsvirke   90% 

Energiåtgång för uttag av biomassa 
•  Avverkningsrester   4% 
•  Rivningsvirke   2% 

Energiåtgång för transport  
 av biomassa    1% 
Koldioxidutsläpp vid kalcineringen har beaktats. Man har även antagit att 8 % av 
koldioxiden från kalcineringen absorberas genom karbonatisering under byggnadens 
livslängd om 100 år. 
 
Eftersom elproduktionen i ett Europaperspektiv ofta har kolkondens som marginalel leder 
förändrad elanvändning till kraftigt förändrade koldioxidutsläpp. 
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Ovanliggande stapeldiagram visar att byggnader med trästomme ger totalt lägre 
förbrukning av elektricitet och fossila bränslen än motsvarande byggnad med 
betongstomme. 
 
En träbyggnad jämförd med motsvarande betongbyggnad ger lägre 
primärenergianvändning och lägre koldioxidutsläpp vid produktionen över ett brett 
spektrum av parametrar. Restprodukterna vid trähusbyggande kan ersätta fossila bränslen 
och därmed bidra till att minska koldioxidutsläppen. 
 
 
 
 Primärenergianvändning för att producera fyravåningshuset och för 

byggnadsuppvärmning av ett lika stort lågenergihus (50 år)  
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Osäkerheterna i analyser av koldioxidbalanser utgörs av svårigheterna att välja 
referensbyggnad, variationer i eltillförselsystemen, varierande produktionssystem, behov 
av byggnadsmaterial och transportavstånd. En annan osäkerhet är att man har få 
byggnader att utgå från då man gör sina uppskattningar. 
 
Skog är en begränsad resurs men träbyggande kräver förhållandevis lite virke, vilket visas 
av nedanstående faktauppgifter. 
20 000 lägenheter i trähus kräver 0,18 miljoner skogskubikmeter mer stamved än 
betonghus (≈ 0,2 % av svensk tillväxt*) 
1 miljon lägenheter i trähus kräver 9,2 miljoner skogskubikmeter mer stamved än 
betonghus (≈ 1,3 % av europeisk tillväxt*) 
 
* Net Annual Increment on forest available for wood supply 
   UNECE/FAO Temperate and Boreal Forest Resources Assessment, 2000 
 
 
Träbyggande ger ett högt förädlingsvärde och konkurrenskraften för träbyggande ökar 
vid ökade koldioxidavgifter. 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 
Utdrag från presentation av Greger Lindgren, Martinsons Byggsystem AB, vid 
informationstillfälle, Växjö universitet. 

 
 
 
 



Bilaga 4 
 
Bild skickad av Bengt Abelsson, Martinsons Byggsystem AB 
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