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Förord 
Rapporten du just nu håller i handen är tänkt att ge sammanfattning av alla de FoU-aktiviteter 
som har genomförts – och i viss mån ännu pågår – vid kvarteret Limnologen i Växjö. Tack 
vare ett fantastiskt engagemang från framför allt Växjö kommun, Växjö universitet, SP Trätek 
och industrin har bland andra forskare från tre universitet och ett forskningsinstitut fått 
möjligheten att följa detta unika byggprojekt. 

Rapporten som nu publiceras är att betrakta som projektets slutrapport, tidigare har en 
preliminär version på svenska och en på engelska publicerats. Samtidigt med denna rapport 
publiceras en engelsk version. Rapportering av projektet har dessutom gjorts genom ett antal 
artiklar i vetenskapliga tidskrifter, konferensbidrag, internrapporter, examensarbeten, artiklar i 
fackpress samt presentationer. En sammanställning (mer eller mindre komplett) av de alster 
som hittills publicerats återfinns i Del 1 av denna rapport. 

Rapporten har författats av ett stort antal personer och författarnas namn anges för respektive 
delrapport i del 2 av denna skrift. Undertecknad har försökt organisera texterna på ett 
någorlunda enhetligt sätt.  

Arbetet med uppföljnings- och dokumentationsprojektet hade inte varit möjligt utan det 
finansiella stöd som projektet erhållit från CBBT - Centrum för byggande och boende med 
Trä, Växjö universitet, Stiftelsen Skog- och Träforskning i södra Sverige, Nationella 
träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram samt Midroc Property Development. Till samtliga 
dessa ett stort tack! 

Ett stort tack också till Kjell Johansson, LBE arkitekter, och Hans Andrén, Välle broar, som 
haft den utmanande uppgiften koordinera det hela; till Carl-Johan Johansson, SP Trätek, som 
skrev det första utkastet till projektbeskrivningen och till Anders Persson, Midroc Property 
Development och Greger Lindgren, Martinsons Byggsystem, som båda deltagit i projektets 
styrgrupp. 

Slutligen ett särskilt stort tack till arbetsledningen och arbetslagen vid Limnologen, som visat 
ett fantastiskt tålamod när vi klampat omkring med märklig mätutrustning, när vi bett er fylla 
i konstiga enkäter och formulär och när vi kommit med besökare från när och fjärran.  

 

Växjö, juni 2009 

 

Erik Serrano 
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Inledning och bakgrund1 

Välle broar – Limnologen – Modernt träbyggande 
Området mellan sjön Trummen och Växjösjön i Växjö, Välle Broar, har under lång tid legat i 
skymundan mellan stadsdelen Teleborg och Växjö centrum och aldrig tidigare varit aktuellt 
för exploatering. Detta förändrades omkring år 2002 då Växjö kommun, i syfte att ta fram en 
plan över området, utlyste en arkitekttävling. 

 

Figur 1.  Flygbild över södra Växjö, Välle Broar markerat med rött (www.vallebroar.se) 

Redan i ett tidigt 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 lokal strategi för träbyggande. Detta 
uppmärksammades i riksdagen, där en motion ledde till att den nationella träbyggnads-
strategin togs fram 2002. Syftet med den nationella strategin var att utöka forsknings- och 
utvecklingsverksamheten inom trä och att öka träanvändningen i byggandet på nationell nivå. 
Man ville ge trä som byggnadsmaterial en chans att komma tillbaka som ett konkurrens-
kraftigt 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. 

På kommunal nivå fortsatte arbetet i Växjö vilket resulterade i kommunens träbyggnads-
strategi (”Mer trä i byggandet”), som färdigställdes 2005. Strategin är direkt kopplad till Välle 
Broar och klargör att trä ska provas som alternativ vid all nybyggnation i Växjö, men att det 
inom Välle Broar ska användas. Motiven är bland andra att: 

• Växjö är centrum i en stor skogs- och träindustriregion. Många mindre orter och 
glesbygden i regionen är beroende av denna näringsgren och kan Växjö bidra till att 
näringen utvecklas så är det till ömsesidig nytta. 

• En satsning på träbyggande är i linje med Växjös miljöengagemang. 
• Ett modernt, industriellt träbyggande ger staden uppmärksamhet och en profil. 
• Växjö universitet har trä som ett viktigt tema. Universitet och kommun kan ömsesidigt 

stötta varandra. 
• Kommunen är en stor byggherre och förvaltare och har intresse av att pressa 

byggkostnaderna. 
Välle Broar som exploateringsprojekt startades hösten 2006 och planeras pågå i minst tio år 
framåt med färdigställande av ett eller två delprojekt per år. Välle Broar är ett bra exempel på 
                                                 
1 Texten är till stora delar baserad på [3], [4], [5] och [11], se Referenslista. 
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vad akademin, offentligheten och näringen kan åstadkomma om de arbetar tillsammans och 
projektet 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. Limnologen består av fyra stycken åtta våningar höga 
flerbostadshus med sju våningar utförda med massivträstomme ovanpå en bottenvåning av 
betong. Midroc Property Development är byggherre i projektet, som förutom de fyra 
bostadshusen med 134 bostadsrättslägenheter består av gemensamhetslokaler och parkerings-
däck.  

Välle broarområdet är öppet för alla aktörer som är intresserade av att utveckla träbyggandet. 
Varje enskilt byggobjekt kommer att vara öppet för FoU-insatser. Därigenom erbjuds såväl 
universitet och institut unika möjligheter att under lång tid bedriva forskning och utveckling 
som omfattar hela byggprocessen, från planering till drift och underhåll. 

Limnologen – Utvärderingsprojektet 
Föreliggande rapport avser den uppföljnings- och informationsinsats som genomförts kopplad 
till Limnologen. Limnologenprojektet ger en viktig och i många avseenden unik arena för 
fullskalig utveckling av träbyggandet inte minst tack vare det starka engagemanget från Växjö 
kommun, näringslivet genom CBBT – Centrum för Byggande och Boende med Trä och den 
geografiska närheten till forskningen vid Växjö universitet och SP Trätek. Projektet 
Limnologen har också följts inom ramen för den ovan nämnda Nationella träbyggnads-
strategin.  

Genom att kunna erbjuda en arena för fullskalig uppföljning, utvärdering och utveckling som 
inte finns i samma utsträckning på andra håll i landet spelar Växjö en viktig roll i det moderna 
stora träbyggandet. 

Liknande uppföljnings- och informationsinsatser förutses för kommande byggprojekt inom 
Välle Broar. 

Limnologen – Systembeskrivning 

Utformning 

Stommen består av element i massivträ som levererats av Martinsons Byggsystem. Massivträ 
används i både bjälklag och i väggar. Dessutom används traditionella regelkonstruktioner i 
vissa lägenhetsskiljande väggar. Första våningen utförs i betong, bl a därför att den därigenom 
ökade egentyngden underlättar förankringen av övriga våningar. 

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. 
Alla ytterväggar 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 och lägenhetsskiljande regelväggar. Lasterna förs via skivverkan i 
bjälklagen till överkant vägg. På vissa ställen har man kompletterat bärverket med limträ-
balkar och pelare där spännvidderna annars skulle orsaka för stora deformationer i bjälklaget. 

Stabilisering 

För att motverka de stora lyftkrafter som stommen utsätts för vid exempelvis stark vind har 
gängstänger (stag) monterats på 48 platser i varje byggnad. Lyftkrafter 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 
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utföra lastöverförande förankringar vid varje väggslut. Stagen måste efterspännas efter en viss 
tid p.g.a. krypning i träet, deformationer på grund av uttorkning och relaxation i stålet.  

Brand 

Limnologen är utrustat med boendesprinkler, något som inte krävs enligt regelverket men 
möjliggör vissa så kallade tekniska byten. Exempel på sådana tekniska byten är att 
undersidorna av balkongerna kunnat utföras med synligt massivt trä och att man kunnat 
använda träpanel på den södra fasaden. Man har också kunnat minska det vertikala avståndet 
mellan fönster på den nordvästra fasaden. Dessa byten får genomföras då man kan visa att 
byggnadens totala brandsäkerhet inte äventyras. 

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. Eftersom antalet våningar överstiger tre har bostadshusen inom kvarteret 
Limnologen klassats som Br1- byggnader, en klass som har de högsta kraven. Den 
brandtekniska byggnadsklassen ställer krav på exempelvis beklädnader, ytskikt och 
byggnadsdelar.  

För att ta fram dimensionerande förutsättningar för byggnadernas brandskydd har brand-
sakkunniga konsulter upprättat brandskyddsdokumentation och tittat på typ av verksamhet, 
brandbelastning, utrymningsvägar, brandvattenförsörjning, insatsplan och systematiskt brand-
skyddsarbete. Brandbelastningen innebär den totala utvecklade värmeenergin under ett full-
ständigt brandförlopp per kvadratmeter omsluten area och kan antas vara mindre än 
200MJ/m2 för flerbostadshus med installerad boendesprinkler.  

Varje lägenhet i Limnologen utgör en egen brandcell, likaså trapphuset med hisschakt, 
installationsschakten, delen med lägenhetsförråd, övernattningsrummet, föreningslokalen och 
rummet för barnvagnar. De byggnadsdelar som avskiljer en brandcell ska enligt BBR utföras i 
minst EI60, undantaget sistnämnda där det lägre EI30 krävs. 

Akustik 

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. 

Beställaren uttalade redan i planeringsskedet att ljudkravet på lägsta ljudklass B måste kunna 
uppfyllas för att det skulle vara intressant. Lägenheter större än två rum och kök har ett tyst 
rum, föräldrasovrummet, innerdörren till rummet är ljudklassad. Badrummen ljudisoleras från 
resten av lägenheten. 

Martinsons erfarenheter från tidigare projekt i Sundsvall (”Inre Hamnen”) är att den valda 
konstruktionsprincipen klarar gränsvärdena för både stegljud och luftljud med marginal. För 
att förhindra flanktransmission har man sett till att bryta mellanväggarna vid varje våning och 
man har låtit isolerskikten fortsätta upp till massivträskivan. Inte heller bjälklagen är 
genomgående. Flanktransmissionen minskas med hjälp av en polyuretanlist, Sylomer® och 
Sylodyn®, på upplaget mellan bjälklagselementet och underliggande väggelement. För att 
förhindra flanktransmission via skruvarna, som fäster samman bjälklagselementen med 
väggskivan i underliggande lägenhet, isoleras skruvarna från direkt kontakt med 
bjälklagsskivan med bricka och hylsa av Sylomer®. 
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Figur 2.  Anslutning mellanvägg bjälklag (Martinsons) 

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.  

Fukt och väderskydd 

Ett torrt byggande kräver att hela kedjan av händelser från tillverkning fram till montage och 
inbyggnad är säkrat från fukt. Tillverkningen av vägg- och bjälklagselement sker inomhus 
och paketeras och lagras på upplagsplats i väntan på leverans till Växjö. Väggelement plastas,  
transportpaketeras i presenningar och transporteras vertikalt i ställage på öppna flakbilar. 
Bjälklagselementen transportpakteteras i presenningar och läggs ovanpå varandra för 
transport i täckta fordon. Avlastning från lastbil sker med gaffeltruck och paketen ställs på en 
mellanlagringsplats utan skydd tills de flyttas till lyftzonen för montage. En förutsättning för 
montage har varit det väderskydd med tillhörande travers som använts. Traversen har en 
maxkapacitet på 3,2 ton (maxvikten på ett element är 2 ton).  

 

  
Figur 3. Transportpaketering av bjälklag och väggelement 
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Installationer 

Flera av installationerna som skall vara monterade i bjälklagets längdriktning finns 
förmonterade vid leverans från fabrik, medan mycket av den tvärsgående dragningen 
kompletteras på plats. Installationer består av ventilationsrör, vattenrör, el och sprinkler.  

Väggar 

Huvudsakligen har tre olika väggtyper använts för att montera den bärande stommen i huset. 
De är (a) ytterväggar av tre lagers massivträskivor, (b) lägenhetsskiljande regelväggar och (c) 
innerväggar av tre lager massivträskivor, se Figur 5. Till ytterväggarna kopplas ett putssystem 
eller alternativt en fasad av limträpanel. Samtliga väggar kompletteras inifrån med gips.  

 

 

 

 

 
 

 

Figur 4.  Väderskydd med synkroniserad höjning på alla pelare samt travers som använts vid 
montaget på Limnologen. 
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a)  b)  c)  

Figur 5.  Exempel på a) yttervägg med putsad fasad, b) lägenhetsavskiljande regelvägg och 
c) innervägg, bärande och stabiliserande vägg inom lägenheterna. 

Bjälklag 

På varje våningsplan monteras 30 bjälklagselement. Förutom bjälklaget i den översta 
våningen är utformningen av det enskilda bjälklagselementet det samma oberoende av vilken 
våning det monteras på. I planet skiljer sig däremot utformningen mellan samtliga 30 element. 
Den bärande delen i bjälklagen är ovanifrån och nedåt uppbyggda av en massivträskiva i tre 
lager, limträ i fullt samverkande balkliv och underfläns cc 600mm, se Figur 6. Vid leverans 
till montageplatsen finns delar av installationerna monterade liksom delar av isoleringen, det 
bärande undertaket och nödvändig glespanel.  

 

 
Figur 6.  Bjälklag som används i kvarteret Limnologen 
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I Limnologen används vattenburen golvvärme. Spår finns förfrästa från fabrik i bjälklagets 
längdriktning, och kompletteras på plats med krökar och med spår tvärs bjälklagens 
längdriktning till centralen placerad i ett garderobsliknande rum i lägenheterna, se Figur 7.  

Färdigställande och förvaltning 

Inflyttning skedde i etapp 1, de två första husen, under sommaren 2008. Etapp 2 har 
inflyttning under senvåren 2009. Två bostadsrättsföreningar förvaltar lägenheterna. 

Värme och vatten mäts individuellt och faktureras av VEAB, Växjö Energi AB. Varje 
lägenhet har sin webbplats för att följa förbrukningen. Man förväntar sig energiförbrukning 
som är lägre än 90 kWh/kvm/bta och att den individuella mätningen kan ge upp till 30% 
energibesparing.  

 

 

 

 

 

 
Figur 7.  Montage av golvvärme. 
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Byggfakta 

 

Antal byggnader 4 byggnader, vardera med 8 
våningar 

 

Antal lägenheter 134 lägenheter  6 st 1:or, 40 st 2:or, 44 st 
3:or, 28 st 4:or samt 16 st 
etagelägenheter på 3 – 5 
rok. 

Lägenhetsstorlekar 37 – 114 kvm  

Boarea 10.700 kvm  

Upplåtelseform Bostadsrätter  

Produktionskostnad 320 mkr 

 

Inklusive P-däck i 
trästomme för 140 p-
platser, gemensamhetshus 
med 2 lägenheter och 
styrelserum samt 
förrådsbyggnader 

Insats 16.500 – 21.400 kr/kvm 
beroende på storlek och läge 

 

Årsavgift 640 – 740 kr/kvm och år 
beroende på storlek och läge 

 

   

Byggherre 

 

Midroc Property Development 
med Midroc Projects AB som 
totalentreprenör  

Projektchef: Anders 
Persson, Midroc Projects 
AB 

Arkitekt 

 

Arkitektbolaget Kronoberg Arkitekt Ola Malm 

Konstruktörer 

 

 

Martinsons Byggsystem 
(trästomme)  

Tyréns (betongstomme)  

 

Projekteringsansvarig VS, 
ventilation och sprinkler 

Martinsons Byggsystem  

Entreprenadform Delad entreprenad med inhyrd 
konsult som projektledare 

Beställare:  
Midroc Projects AB 

Aktörer Projektledare Thord Ljunggren 

 Plats- och samordningsansvar NCC Construction 

(till 13 september 2007) 
JSB John Svensson 
Byggnadsfirma (från 14 
september 2007) 
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 Mark och pålning Älmby Entreprenad 

 Grundläggning och betong NCC Construction 

 Trästomme, inkl. montage av 
stomme  

- UE montage av stomme 

- UE väderskydd 

Martinsons Byggystem  

 

- NCC Construction 

- Hallbyggarna Jonsereds 
och Industriteknik 

 Stomkomplettering JSB John Svensson 
Byggnadsfirma 

 El Hallabro Elektriska 

 Luft Nalo Ventilation 

 Rör / sprinklers NVS Installation 

 Plåt Kronobergs Förenade 
Plåtslageri 

 Fasadputs Karlssons 
Fasadrenovering 

 Målning Kumlins måleri  

 Golv Entreprenadgolv i Växjö 

 Tätskikt Tak Rekond 

 Hiss Alt Hiss 

 Styr / regler ByggnadsAutomation 

Byggtid Ca 17 månader per etapp  

Bjälklagscykel 10 dagar  
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Projektets syfte och mål - översikt 

Syfte och mål 
Uppföljnings- och informationsprojektets primära syfte är,  

• att följa och dokumentera byggprojektet med stillbildsupptagningar, tidsstudier, mm 
med avseende på miljö, fuktsäkring, deformationer, ljud, stabilisering, 
transporter/logistik mm, 

• att bidra till kvalitetssäkring av träbyggnationen inom Välle Broar genom att 
dokumentera fel och komplikationer, 

• att med ledning av vunna erfarenheter utveckla träbyggsystem och träbyggprocessen, 
• att studera de ekonomiska effekterna av att bygga med trä samt 
• att ta hand om och informera olika intressenter om modernt träbyggande 

 

Projektets övergripande mål är  

• att löpande leverera kunskap till de organisationer som uppför byggnader inom Välle 
Broar, samt till alla andra intresserade nationella och internationella aktörer 

• att skapa en växelverkan mellan forskningen och byggandet inom Välle Broar och 
inom andra träbyggprojekt i Sverige och Norden 

Projektinnehåll – Bakgrund och översikt 
Projektet har haft en förebild i tidigare genomfört projekt i Sundsvall, där ett utvecklings- och 
informationsprojekt genomfördes i samband med uppförande av 5 st 6-våningshhus i Inre 
hamnen. Det projektet har rapporterats och förefaller ha varit mycket lyckat i flera avseenden. 
Det har därför varit naturligt att ta till vara erfarenheter från Sundsvall vid utformningen av 
föreliggande projekt.  

Idén att skapa ett uppföljnings- och informationsprojekt väcktes i samband med att första 
spadtaget togs för Limnologenprojektet den 6 oktober 2006.  Samma dag samlades 
representanter för Välle Broar, Länsstyrelsen, Midroc Property Development, Träbyggnads-
kansliet, Växjö kommun, VKAB (dåvarande KFAB), Martinsons Byggsystem AB, Växjö 
universitet och SP Trätek. Vid mötet rådde enighet om behovet av att genomföra  
uppföljnings- och informationsinsatser och Midroc förklarade sig också beredda att medverka 
i finansieringen. 

Tanken har varit att genom att följa och medverka i ett byggprojekt, som trots att 
träbyggandet kommit en bit på väg, får betraktas ha pilotkaraktär, kommer de olika 
intressenterna att få ökad kunskap om träbyggande i allmänhet och om industrialiserat 
byggande i synnerhet. Frågor som varit aktuella att belysa har bland annat varit: 

• Vad kan förbättras i processen och de tekniska lösningarna?  
• Hur förhåller sig det aktuella byggsystemet ekonomiskt till andra nyligen genomförda 

träbyggprojektet och till traditionellt betongbyggande? 
• Vilken attityd har de boende till trähus i allmänhet och till sin egen bostad? 
• Hur uppfattar Växjöborna och andra intressenter det aktuella bygget? 
• Ger projektet ekologiska fördelar och bidrar det till skapandet av ett långsiktigt 

samhälle, genom effektiv energianvändning, minimal miljöpåverkan etc? 
• Hur är det att förvalta ett trähus? 
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Med tanke på de, trots allt, begränsade personella resurserna, och med tanke på att projektet 
har genomförts parallellt med löpande byggproduktion, har inte alla dessa frågor (ännu) 
berörts. De projekt som har startats, har grupperats i följande 6 olika områden: 

• Plan- och projekteringsprocessen: Dokumentation av beslut, beslutsunderlag och 
förslag under processens gång, upphandling, projektering mm. 

• Kvalitet: Dokumentation av brister och fel. 
• Teknik, energi och miljö: Omfattar bl a uppföljning av de olika tekniska systemens 

funktion samt undersökningar om träbyggandets miljöpåverkan. Här ingår bl a 
inmontering av olika slags mätutrustningar för att följa olika funktioner under såväl 
bygg- och brukstid. 

• Ekonomi och marknad:  Kartläggning av marknaden för höga hus ur slut-
användarens perspektiv. 

• Byggprocessen: Tidsstudier, logistik mm. 
• Information: Löpande information till om projektet under byggtiden, bemanning av 

paviljong mm. 
 

Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i de elva projekt som påbörjats.  

I del 2 i denna rapport redovisar forskningsutförarna delprojekten i sammanfattning. Det 
projekt som berör kontinuerlig mätning av temperatur och relativ fuktighet i 
ytterväggskonstruktionen (sex mätstationer med totalt 48 temp/RF-givare) redovisar endast 
preliminära resultat. Mätutrustningen är monterad och mätningarna startade sommaren 2008, 
men eftersom samtliga mätstationer inte var i bruk förrän maj 2009, redovisas här endast 
mycket begränsade resultat.  
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Delprojektbeskrivningar i sammanfattning 

Plan- och projekteringsprocessen 

Att planera och projektera för trä 

Genom intervjuer med nyckelaktörer och dokumentation av beslut, beslutsunderlag och 
förslag under processernas gång kommer eventuella problem som grundar sig i oklarheter i 
planprocessen, upphandling eller projektering att identifieras.  

Målet är att genom en beskrivning av strategier, väsentliga eller problematiska moment, samt 
av viktiga val i plan- och byggförberedande moment ge idéer och vägledning inför kommande 
planering och byggen 

Kvalitet 
Genom de insatser som bedrivs inom ramen för nationella träbyggnadsstrategin ges möjlighet 
att följa byggnationen i Kv. Limnologen. Personal knuten till forskargruppen vid SP Trätek 
och Växjö universitet deltar regelbundet i byggmöten, samt dokumenterar eventuella fel, 
brister och konfliktsituationer som uppstår. I övrigt skall varje delprojekt som beskrivs 
särskilt beakta riskerna för fel och brister som kan uppstå. Sådana kvalitetsbrister skall 
dokumenteras, och om möjligt skall förslag på åtgärder för att undvika dessa i framtiden 
lyftas fram. 

Teknik och miljö 

Energi och miljö 

Klimatförändringar är ett allt viktigare problemkomplex att hantera för mänskligheten. Den 
viktigaste växthusgasen som bidrar till klimatförändringar är koldioxid. En omfattande 
forskning har bedrivits om hur energisystem, t.ex. bioenergisystem kan bidra till att minska 
utsläppen av växthusgaser. Liknande studier av materialsystem är förhållandevis få. Några 
genomförda studier inom byggnation pekar på att byggande med trä i stället för betong och 
stål kan minska utsläppen av växthusgaser. Detta projekt syftar till att analysera 
primärenergiåtgång och koldioxidutsläpp för att producera en av byggnaderna inom 
Limnologen och att relatera detta till byggnadens primärenergiåtgång och koldioxidutsläpp 
under boendefasen. Vidare kommer analyserna att relateras till några andra studerade 
byggnader och byggmaterial. 

Målet är att kunna visa på primärenergiåtgången och koldioxidutsläpp för att producera och 
bruka en byggnad inom Limnologen i relation till några andra studerade byggnader och 
byggnadsmaterial. 

 

Mätningar av deformationer i ytterväggens massivträstomme 

Relativförskjutningarna i stommen i ett av objekten som uppförs i kvarteret Limnologen skall 
mätas. Detta görs genom mätning av relativrörelsen mellan varje våningsplan i en linje, mot 
ett antal fixpunkter på konstruktionen.  

Målet är att ge kunskap om hur olika delar i en massivträbyggnad förskjuts i förhållande till 
startläget, hur deformationerna påverkas av fuktrörelser samt hur lång tid det tar innan 
förskjutningarna upphör.  
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Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstommen 

Temperatur och relativ fuktighet mäts kontinuerligt i totalt 48 punkter (totalt 96 mätkanaler) 
fördelade på sex mätstationer. Mätningarna omfattar inne- och uteklimat samt 6 punkter 
genom ytterväggskonstruktionen. 

Målet är att ge kunskap om hur ytterväggskonstruktionen i en massivträbyggnad fungerar vad 
gäller fuktsäkerhet och energiprestanda.  

 

Vibrationsegenskaper i bjälklag 

Ett ökat byggande av hus med trästomme i framtiden kombinerat med längre spännvidder på 
bjälklag ökar risken för att störande vibrationer av persontrafik ska uppkomma. Det 
dynamiska dimensioneringskriteriet i de nuvarande dimensioneringsanvisningarna baseras 
tillsammans med impulshastighetsresponsen på bjälklagets första resonansfrekvens och 
dämpning. Dämpningsvärdena behöver göras mer varierade än vad de är idag och mer 
kunskap om dämpningen i träbjälklag behövs. Inverkan av golvytans form och upplagens 
utformning på vibrationsegenskaperna behöver också klargöras. För att studera förändringen 
av vibrationsegenskaper med graden av inbyggnad kommer bjälklagselement att först provas i 
laboratoriemiljö och sedan i fält under olika skeden av produktionsprocessen. Parallellt med 
försöken utförs motsvarande numeriska beräkningar med hjälp av FE-modellering. Resultatet 
av undersökningen är en ökad förståelse för hur vibrationsegenskaperna i en byggnads-
konstruktion förändras under produktionsprocessen och därmed en ökad kunskap om lämpliga 
dimensioneringsparametrar för dimensioneringen av svikt och vibrationer i bjälklag. 

Målet är att ge en uppfattning om den föreslagna FE-modellens lämplighet för 
vibrationsberäkningar. Förhoppningen är en god överensstämmelse mellan mätningar och 
beräkningar eftersom det skulle betyda att modellen kan vidareutvecklas till ett 
beräkningshjälpmedel anpassat för den aktuella typen av bjälklag, men kanske också 
generellt. 

 

Ljud- och vibrationsspridning 

I en byggnad kan störande ljud uppstå genom t ex de vibrationer som uppstår på grund av 
persontrafik eller installationer. Vibrationerna kan fortplantas via anslutande byggnadsdelar 
och generera störande ljud i andra delar av byggnaden. Detta fenomen kallas för 
flanktransmission. Två delprojekt som behandlar detta problemområde genomförs vid 
Limnologen. Genom att på olika sätt generera stomljud (vibrationer) och samtidigt mäta 
vibrationer och ljudtryck i olika delar av byggnaden får man en bild av konstruktionens 
prestanda, men också ökad kunskap om hur ljud sprids i träkonstruktioner. 

Målet är att dokumentera reduktionstal och hur flanktransmission bidrar till ljudspridning. 
Vidare undersöks om konstruktionens prestanda varierar i olika delar av byggnaden (t ex för 
olika våningsplan).  

Ekonomi och marknad 

Marknaden för höga hus i trä ur slutanvändarnas perspektiv – fallstudie ”Limnologen” 

Syftet är att undersöka marknaden för höga hus i trä genom att belysa positioneringsprocessen 
för höga hus i trä ur slutanvändarens perspektiv. Fokus ligger på kundvärde, kundernas 
förväntningar inför köp av bostadsrätten och upplevelsen av denna efter att ha bott i 
lägenheten i några veckor. Detta ska uppnås genom att försöka får svar på följande 
frågeställningar: 
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• Hur var kundernas förväntningar inför köp av bostadsrätten? 
• Hur upplevde kunderna köpprocessen och dess olika steg? 
• Hur nöjda var kunderna efter köpet? 
• Hur var kundernas förväntningar av huset i sin helhet och själva lägenheten? 
• Hur upplevde kunderna huset och sina lägenheter efter att ha bott i dessa i några 

veckor? 
• Hur nöjda var kunderna vid denna tidpunkt? 
• Vilka faktorer är mest betydelsefulla för kundtillfredställelsen? 

 

Utöver det så ska det undersökas vad kunderna förväntade sig av trä som stommaterial och 
deras upplevelse av detta efter att ha bott i sina lägenheter i några veckor.  

Målet är att undersöka marknaden för höga hus i trä ur slutanvändarens synvinkel, med 
speciell fokus på beslutsfattandeprocessen inför köp av bostadsrätt. 

Byggprocessen 

Tidsstudie av stommontaget 

En tidsstudie i 4-D genomförs. Objektet som studeras är ett av husen i kvarteret Limnologen. 
Huset byggs upp virtuellt tredimensionellt i ADT och konverteras sedan till CECO där tid 
kopplas till var och en av de olika prefabricerade elementen som ingår. På detta sätt studeras 
hur huset successivt växer fram och hur samtliga element kommer på plats. Genom denna 
studie kan trånga sektorer identifieras och justeras i den fysiska processen.  

Målet är att åstadkomma en 4-D modell av hela träkonstruktionen i ett hus i kvarteret 
Limnologen. Detta innebär att tid finns kopplad till varje prefabricerat element, och att hela 
konstruktionen på så sätt kan byggas upp virtuellt steg för steg. Modellen förväntas bidra med 
information kring kritiska moment i byggandet. 

 

Uppföljning och dokumentation av logistik- och montageprocessen 

En beskrivande fallstudie med identifiering av problem och deras orsaker skall genomföras. 
Studien omfattar ej montering och andra aktiviteter på byggplatsen annat än eventuella 
konsekvenser av brister i logistiken fram till byggarbetsplatsen. Särskilt kommer följande 
objekt att studeras: 

1. Teknologisk plattform/byggsystem och dess inverkan på logistikprocessen 
2. Entreprenadformer och deras inverkan på logistikprocessen 
3. Metoder för leverantörsutveckling och –samverkan 
4. Metoder för flödesplanering och –styrning 
5. Logistisk effektivitet 

a. Ledtider och ledtidssäkerhet fram till montering 
b. Kapitalbindning i försörjningskedjan fram till montering 
c. Logistikkostnader i försörjningskedjan fram till montering 
d. Kvalitetsbrister i försörjningskedjan, bristkostnader 

 

Målet är att få ökad kunskap om eventuella brister i logistikprocessen och vilka orsakerna till 
dessa brister är.  
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Information 

Informations- och marknadsföringsprojekt 

Detta projekt handlar om att CBBT tillsammans med byggaktörer och forskningsutförare ska 
informera om aktuella projekt inom Välle Broar och de resultat som framkommit i 
utvärderingsprojekten. Södra tog tidigt initiativet till en öppen arkitekttävling för unga 
arkitekter för att få in förslag på en informations- och besökspaviljong inom Välle Broar. 
Tävlingen fick in 106 förslag. Projektet avser byggande och drift av det vinnande förslaget till 
paviljong. Syftet med paviljongen är att under ett antal år ha en flyttbar informationspaviljong 
som följer Välle Broars träbyggnadsprojekt. Första platsen är Limnologen och paviljongen 
ska utgöra basen för det stora antalet besök som väntas. 

Målet är att i alla situationer ta hand om och informera intressenter och besökare om modernt 
trähusbyggande i Sverige och i synnerhet Växjö. Informationen skall innehålla näringens, 
akademins och offentlighetens breda samverkan för ökad träanvändning i byggandet. 
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Att planera och projektera för trä 
Erland Ullstad, Välle broar och Olof Thedin, Arkitektbolaget 

Sammanfattning 

De flesta höga hus i Sverige byggs med betong och stål i den bärande stommen. Syftet med 
denna redovisning är att skildra processen i ett praktikfall, som ledde till ett annorlunda 
resultat, till vägledning och inspiration för de kommuner, byggherrar, projektörer och byggare 
som vill bygga i trä. Redovisningen är baserad på intervjuer med nyckelpersoner under 
processens gång samt planer, dokument och ritningar från processen.  

Strategier 
Med ett över 100-årigt förbud (1874-1995) att använda trä för bärande stommar i hus över två 
våningar blev trät marginaliserat i byggandets hela, breda spektrum. Erfarenhet, utbildning, 
praxis, organisation, normer, marknad, etc. anpassades för betong- och stålbyggen. När 
normen ändrades, 1995, från förbud av trä till krav på att stommen skall tåla brand en viss tid, 
byggdes några pilotprojekt med högre trähus för att demonstrera att det gick och med 
förhoppningen att det dessutom skulle bli billigare.  

Södra Skogsägarna tog initiativ till Välludden i Växjö med trähus i 2, 4 och 5 våningar. 
Kommunen engagerade sig starkt i projektet genom markbyten, detaljplan och i juryn för den 
tävling som utlystes. 

Trots de uppmärksammade pilotprojekten kom inte träbyggandet i högre hus igång i någon 
större omfattning. 2004 kom underlaget för en nationell strategi: ”Mer trä i byggandet”. Det 
blev en viktig nystart. På nationell nivå handlar strategin mycket om information, goda 
exempel, utbildning och forskning. 

Växjö kommun ställde sig då frågan: Vad kan en kommun göra för att utveckla träbyggandet?  

En kommunal strategi arbetades fram och antogs av fullmäktige 2005-02-17, § 25 (Se 
www.vallebroar.se) 

Kommunens strategi: Mer trä i byggandet. 

I strategidokumentet från 2005-02-17 ligger tyngdpunkten på att klargöra vilka motiv som 
fanns för ett kommunalt engagemang i frågan. Följande lyftes fram: 

1. utveckla regionens skogsbaserade näringar för att därigenom stärka ekonomi och 
sysselsättning 

2. miljön 
3. stärka Växjös profil som en träbyggarstad 
4.   stödja Växjö Universitets satsning på forskning och utbildning kring trä 

5.   sänka byggkostnaderna 

6.   samverka med regeringens initiativ 

Med tydliga och starka motiv som utgångspunkt, ställer strategin frågan vilka redskap 
kommunen har till sitt förfogande. De är i princip tre:  

1) planering och exploateringsverksamhet. Kommunen har planmonopol och ett stort 
markinnehav. Även vid exploatering av privat mark har kommunen ett stort inflytande genom 
detaljplanen och möjlighet till exploateringsavtal.  

2) Det egna byggandet. Kommunen är en mycket stor byggherre för bostäder, kommunal 
service och anläggningar.  
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3) Kommunens roll som en stor och trovärdig aktör i samhället kan nyttjas i 
samverkansprojekt, opinionsbildning och nätverksbyggande. 

Nästa led i strategin är att peka ut hur dessa verktyg ska användas för att nå målet ”mer trä i 
byggandet”. Kommunfullmäktiges direktiv är kortfattade. På en sida utvecklas två linjer:  

Dels att kommunens styrelser/nämnder och förvaltningar/bolag ska beakta de motiv som 
angetts och alltid pröva träets möjligheter. Kommunfullmäktiges strategi var medvetet 
försiktig och inte tvingande i den första handlingslinjen – ”att alltid pröva”. Det byggde på en 
uppfattning i många fall väljs inte trä därför att frågan aldrig kommer upp. En väletablerad 
praxis är konservativ och det kräver många samtal för att bryta den.  

Dels att i området Välle Broar, ”Den moderna trästaden”, ska, så långt kommunen kan 
påverka det, all bebyggelse bidra till utveckling av träbyggandet. Det betyder att kommunen 
som markägare eller byggherre beställer ett träbyggande och endast bjuder in de aktörer som 
vill och kan utveckla ett modernt träbyggande. 

I sin helhet formulerades kommunfullmäktiges direktiv som följer: 

Kommunens mål är en ökad användning av trä i högre bebyggelse. Under den 
kommande 10-årsperioden ska Välle Broar utvecklas till en modern trästad.  

Kommunens styrelser/nämnder och förvaltningar/bolag ska i sina verksamheter beakta 
de motiv som angetts ovan. Särskilt gäller: 

• I den fysiska planeringen ska, i inledningen av ett projekt, träbyggandet prövas. 
I detaljplanerna ska när det är relevant framgå av planbeskrivningen hur frågan 
hanterats och i genomförandebeskrivningen ska redovisas hur ambitionerna 
uppnås.  

• Det ska finnas planberedskap för mindre projekt där entreprenörer engagerade 
i att utveckla träbyggandet kan få utrymme.  

• Inom området för Välle Broar, dvs. marken mellan Vallviksvägen/P G Veijdes 
väg och Växjösjön/Trummen, ska så långt kommunen kan påverka det, all 
bebyggelse bidra till ”den moderna trästaden”. Det kan gälla teknik, produktion 
eller arkitektur. Det kan gälla trä i stommen, trä i fasader, trä i snickerier och 
inredning. Det kan gälla renodlade trälösningar men och också utveckling av 
träets möjligheter i samverkan med andra material. 

• Alla projekt i Välle Broar ska vara öppna och tillgängliga för forskning och 
utvärdering.  

• I planerna för Välle Broar ska den stadsbild som ”trästaden” kräver regleras i 
planbestämmelserna. 

• Planer, markanvisningar och exploateringsavtal ska utnyttjas för att etablera 
samarbete med de byggherrar och entreprenörer som vill utveckla träbyggandet. 

• Tekniska nämnden ska vid anläggningar i den offentliga miljön pröva träets 
möjligheter. 

• Kommunens egna bolag ska i varje byggprojekt pröva träets möjligheter.  

• Bolagen ska utveckla sin kompetens i träbyggande. Genomförda 
träbyggnadsprojekt ska utvärderas tekniskt och ur förvaltningssynpunkt. En 
kunskapsbas ska byggas och spridas.  
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• Berörda förvaltningar och bolag ska, med hänsyn tagen till resurser och nytta, 
medverka i forskningsprojekt, nätverk och kunskapsspridning. 

I den andra handlingslinjen, ”i Välle Broar ska…”, fanns en reservation, ”så långt kommunen 
kan påverka det”. Kommunens möjligheter att styra är begränsade, särskilt om man inte äger 
marken. ”Ska” betyder att de projekt, som av tekniska, ekonomiska eller andra skäl inte klarar 
av att utveckla träbyggandet, inte ska byggas. Kring detta uppstod, i kv. Pålaträdan som är en 
del av Välle Broar, en skarp konflikt.  

Trästrategin var, som den formulerades 2004, något otydlig avseende vad som menas med 
träbyggande. Först senare blev det helt klart att det är trä i den bärande stommen som i första 
hand avses. 

Välle Broar hade också med sig två projekt, kv. Pålaträdan och kv. Limnologen, som startat 
långt före trästrategin från 2004 och som därför delvis spelade efter andra regler. 

  
Figur 1. Illustrationsplan för Välle Broar 

Bostadshus i Kv. Pålaträdan  
I kv. Pålaträdan fanns en större privat fastighetsägare, Fermera AB. Man var etablerad långt 
innan kommunens engagemang för träbyggande hade formulerats och utvecklats till en 
antagen strategi. Fermera AB hade lovats en planändring och att få förvärva kommunal mark 
söder om sin fastighet för att bygga hyresbostäder och ca 4 000 kvm affärsyta. Planändringen 
drog ut på tiden på grund av stora frågor kring trafikföringen och under arbetets gång kom 
kommunens trästrategi in i bilden.  

Fermera AB var positiv till att bygga med trä och bekostade en arkitekttävling för att utveckla 
bebyggelsen och hitta rätt arkitektkontor. ArkitektBolaget i Växjö vann tävlingen. I 
detaljplanen angavs att syftet med planen var att bygga med trä och kommunens mark i 
kvarteret såldes till Fermera AB.  
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Hösten 2006 sökte Fermera byggnadslov för 72 lägenheter i  4-vånings punkthus. 
Bebyggelsen planerades byggas i trä och uppföras av Skanska som hjälpt Fermera AB att 
utveckla projektet. Skanska ville istället uppföra husen med betongstommar. Fermera AB 
hävdade att en trästomme skulle bli för dyr och att det i rådande marknad var svårt att hitta 
leverantörer av trästommar. Byggnadsnämnden avslog ansökan med hänvisning till 
detaljplanens krav på trä. Fermera AB överklagade till länsstyrelsen som bedömde att 
byggnadsnämnden inte hade fog för sitt avslag;  detaljplanen får inte styra att den bärande 
stommen ska utföras i trä.  

Projektet var nu i tidsnöd eftersom försämrade lånevillkor skulle stjälpa ekonomin om inte 
bygget påbörjades före utgången av år 2006. Hade byggnadsnämnden överklagat skulle 
projektet, oberoende av utfallet, skjutits i sank. Byggnadsnämnden avstod därför att överklaga 
länsstyrelsens beslut.  

Kommunens slutsats var att det är markinnehavet som är det bästa styrinstrumentet och 
kommunstyrelsen beslöt därför att fortsättningsvis inga markaffärer inom Välle Broar skall 
avslutas förrän bygglovet är klart. 

Kv. Limnologen, från 4-vånings betonghus till 8-vånings trähus 
Idén att bygga bostäder vid Trummens strand väcktes redan 1997. Här sågs en möjlighet att 
bygga ihop södra och centrala Växjö. I partiet mellan Växjösjön och sjön Trummen fanns 
oexploaterad impedimentmark. En idéskiss med trevånings studentbostadshus, Sjöbågen, togs 
fram.  

En detaljplan antogs och ett par olika projekt skissades, utan att bli genomförda. Alla projekt 
från 1997 till 2005 var konventionella bostadshus med bärande stomme av betong. 

I augusti 2005 köpte Midroc fastigheten och inledde diskussioner med Växjö kommun om 
gemensamma riktlinjer för det fortsatta arbetet. Kravet från Växjö kommun för att Midroc 
skulle få köpa och bebygga kvarteret Limnologen var ”inslag av trä” . 

Från början hade Midroc inte tänkt sig att löpa linan fullt ut. Beslutet att välja trä växte fram. 

Vid denna tid hade kommunen sin utarbetade strategi, men små möjligheter att driva fram ett 
träbygge mot byggherrens vilja.  

Kommunen och Midroc börjar diskutera former för fortsatt samarbete kring områdets 
utveckling, samt att ta fram gemensamma riktlinjer för det fortsatta arbetet.  

Midroc är villiga att anordna en arkitekttävling för att utveckla ett träbyggnadskoncept. Två 
arkitektkontor med god vana av träbyggnade bjöds in. Vinnande ur tävlingen gick det 
Växjöbaserade företaget ArkitektBolaget (www.arkitektbolaget.se) som från tidigare projekt 
har stor erfarenhet av materialet trä. 

Detta blir starten på ett nära samarbete mellan Midroc och kommunen. 

Husen växer på höjden och Midroc begär en planändring i februari 2006. 3½ månad senare 
antar BN den nya planen.  

I kv. Limnologen hade inte kommunen markägandet som ett styrinstrument utan det var 
istället parternas gemensamma vilja att åstadkomma ett bra bygge och att samarbeta i 
förtroende som blev metoden.  

Midroc vann mycket tid, ökade exploaterings-möjligheter och stor uppmärksamhet med sin 
satsning. Kommunens satsning på Välle Broar, den moderna  trästaden, fick en flygande start 
genom Midrocs och Martinsons stora kompetens och vilja att anta utmaningen att bygga 
Sveriges högsta, moderna trähus. 
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Figur 2. Situationsplan, Limnologen 

Beslutet att bygga fullt ut i trä 

I november 2005, genomfördes ett träseminarium på Växjö universitet. Martinsons berättade 
om sina erfarenheter av att bygga höga trähus och informerade om att man nu behärskade 
brand- och ljudproblematiken. Man klarade ljudklass B, (alltså bättre än stipulerade ljudklass 
C). 

Magnus Skiöld och Anders Persson från Midroc fanns bland åhörarna och övertygades om att 
det nu fanns så mycket erfarenheter av högt träbyggande att Limnologen skulle kunna byggas 
fullt ut i trä. Limnologen, som träprojekt, startade mentalt vid detta seminarium. Midrocs 
engagemang byggde mycket på att man hade en visionär och orädd VD. Detta var av 
avgörande betydelse för att projektet skulle påbörjas. 

Planering 

Midroc påtog sig, som nämns ovan, att engagera två arkitektföretag och en konstruktör i syfte 
att utveckla ett träbyggnadskoncept med de utgångspunkter som gällde för Välle Broar och 
det nationella träbyggnadsprogrammet. I oktober 2005 presenterade de inbjudna arkitekt-
kontoren sina förslag och i november utsågs det vinnande förslaget. 

I början av 2006 gjordes en första genomgripande undersökning av tillgängliga leverantörer 
av trästomme. Martinsons ansågs vara mest intresserad, och samtidigt mest intressant.  

Midroc såg sig som nybörjare på att bygga högt i trä. Internt bedömde man att Midroc måste 
hitta en leverantör av trästomme som hade byggt höga trähus förut. Speciellt oroad var 
ledningen vad gällde ljud och brand. 

Stomutredningen pekade på att det skulle vara en betongstomme att huset var för högt att 
bygga i trä. Tyréns förordade en hybridkonstruktion: stålstomme, träbjälklag och 
utfackningsväggar. Det ville inte Midroc ha, då de haft problem med en sådan konstruktion 
tidigare. 
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Man beslöt sig för att jämföra kostnaden för trä med kostnaden för ett traditionellt bygge. 
Tyréns tog fram ett förslag med betongstomme plus utfackningsväggar samt ett med 
trästomme samt hisschakt i betong. 

Överslagskalkylen visade 3-4% högre kostnader för träalternativet. 

I priserna skall vägas in hur kringkostnaderna påverkas: Limnologen har en liten yta att bygga 
på och är ett jättestort projekt. Hur ser arbetsplatsen ut? 

Man bygger snabbare i trä.  Hur påverkas slutkostnaden av detta?    

Efter den ekonomiska förstudien och mot bakgrund av ovanstående resonemang, bestämde 
Midroc sig för att gå vidare med träalternativet och Martinsons. 

När Martinsons kom in i bilden löstes de statiska problemen.  

Midrocs erfarenheter från Lagerhuset i Eslöv (Ett spannmålslager från 1918 som byggts om 
till lägenheter. (www.lagerhuset.nu)) medförde att man visste hur man billigast skulle lösa 
brandproblematiken, nämligen med hjälp av sprinkler och tekniska byten. 

Martinsons hade en helhetslösning. De skulle inte bara ta ansvaret för att projektera 
byggnaden (A-projekteringen gjordes av ArkitektBolaget) utan också för installationer och 
stomkomplettering. 

Midroc åkte upp till Sundsvall och gjorde ljudtester i full skala, för att försäkra sig om att 
ljudproblematiken var löst. 

Martinsons fick upp ritningar och räknade fram ett pris. Grundidén accepterades, liksom 
priset. Det behövdes inga förhandlingar. 

Martinsons gick in i projektet med målsättningen att få bättre kontroll på hela processen för 
att kunna styra kostnaderna och kvalitén. 

Projektering 

Under perioden december 2005  - februari 2006 bearbetades arkitekthandlingarna. I juni 2006 
fick projektet bygglov och under perioden juni – oktober pågick arkitektprojekteringen. 

Från början var det tänkt att man skulle bygga huset med platta på mark och trästomme. 
Martinsons föreslog att man istället, för att klara stabiliteten, skulle bygga huset med hela 
bottenvåningen i betong. 

För kvarteret Limnologen ritade Martinson konstruktionsritningarna själva.  

Martinsons projektering var omfattande och tog mycket tid i anspråk, beroende på att man 
samtidigt utvecklade ett nytt koncept. 

Man har i Limnologen utvecklat konstruktionen, så att man nu behärskar ljud, brand, 
dimensionerande laster, vibrationer mm. 
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Figur 3.  Fasader, Limnologen 

Upphandling 

Midroc fick in en första offert från Martinson i februari 2006. Midroc upprättade en 
gränsdragningslista som skickades till Martinsons så att de kunde avgöra vad de ville ha med 
för att få en så bra produktivitet som möjligt på arbetsplatsen. 

De entreprenörer som Midroc tänkt skulle engageras i projektet hann inte med. Bygg-
marknaden var för överhettad. Man bestämde istället att Martinsons även skulle ha med 
sprinkler, ventilation och vs i sin entreprenad. 

Midroc tog fram gränsdragningslistor för projektering, stomme, leverans och montering. 

Installationerna skulle utföras på fabrik, fram till redovisade schakt. 

Midroc och Martinson tog i hand och gjorde ett gemensamt projekt av Limnologen i 
september 2006. Frågan som uppstod var vad installationsentreprenaderna skulle innehålla. 
En funktionsbeskrivning för vs, ventilation, el, sprinkler och hiss behövdes. 

Byggfast tog fram ramar för hur installationerna skulle se ut. Det viktigaste dokumentet blev 
åter gränsdragningslistan. I oktober 2006 gjordes sista revideringen. Utan denna hade allt 
blivit kaos! Nu fungerade det istället väldigt bra. 
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Figur 4. Plan 3, hus C, kv. Limnologen 

Genomförande 

Första sågtaget för projektet togs den 4 oktober 2006. 

Förvånansvärt lite har trillat mellan stolarna, tycker Midroc och Martinsons upplever att 
Midroc har varit väldigt bra att jobba med. 

I trähusprojektet i Sundsvall gjorde Martinsons allt utom elinstallationerna och sprinklern på 
fabrik. I Växjö har man gjort allt utom elinstallationerna.  

Under byggskedet har man kontinuerligt följt upp för slutresultatet avgörande frågor. När 
första huset kommit upp fyra våningar sammankallades till exempel ett brandmöte med åtta 
sakkunniga. Där gick man igenom alla brandtätningar i bjälklag, schakt mm. Det visade sig att 
stomkompletteringsfolket inte hade tänkt färdigt. Genomföringarna fungerade inte med 
traditionella lösningar. 

Inte i något annat projekt har man haft så mycket kontroller och provtagningar. Fel har 
upptäckts tidigt.  

Ett annat exempel är fuktproblematiken. Under byggtiden uppkom en diskussion i Sverige om   
mögelproblem i byggnader med putsade fasader. Midroc kallade genast till ett särskilt fukt – 
putsmöte, där den för projektet aktuella metoden skärskådades och godkändes. 

Första huset blev klart för inflyttning i slutet av februari 2008. 

Erfarenheter 
På grund av att stommen i Limnologen hade klenare dimensioner än de i Lagerhuset (se ovan) 
kunde man inte göra lika många tekniska byten. Följden blev att det blev det mer gips i Växjö. 
Det har visat sig att man har olika tolkning i olika städer på vilka tekniska byten man får göra.  

Vädertältet medförde att betongen i bottenvåningen var uttorkad redan när man var uppe på 
plan tre. Uttorkningen skedde av sig själv. Tältet är sålunda viktigt även vid ett konventionellt 
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betongbygge. Med det här byggsystemet finns det inget alternativ till tältet. Man måste bygga 
torrt. Huset skall stå i hundra år och det måste uppfylla kvalitetskraven. 

Golvvärmen har vållat problem. Spånen i de uppfrästa spåren har varit svåra att bli av med. 
Golvvärmen har också varit ett gränsdragningsproblem. En lärdom, så här långt är att man 
inte skall ha golvvärme i framtida projekt. Det medför för mycket jobb. 

Gränsdragningen i undertaket har man misslyckats med, eller så var det produkten som inte 
var färdig. 

Kraven på vädertältet har skärpts för att få snabbare lyft våning för våning samt för att kunna 
arbeta med fasaderna. Martinsons har startat egen produktion av väderskydd. (Första montage 
i vecka 5, 2008.) Man har också startat ett samarbete med Lindbäcks bygg vad gäller färdiga 
wc/badrum. 

Martinsons menar att en förutsättning för att få ekonomi i projekten är att man bygger och 
monterar väggarna själv. På så vis kan man få full kontroll på alla kostnader. 

Martinsons har kommit fram till att, för att man skall gå in i ett bostadsprojekt, så måste det 
vara 10 lika våningsplan i projektet, för att man skall få ekonomi i det. En annan slutsats är att 
det behövs bättre verktyg för projektering. 

Installationerna i byggnaderna är det tyngsta området att utveckla. De ingår i befintliga 
system och strukturer. 

Utan en visionär vd på Midroc hade det här träprojektet överhuvudtaget inte kommit igång. 
Utan en engagerad och kunnig projektledare hade det här projektet inte gått att driva från 
Midrocs sida. 

Utan Martinsons engagemang och entusiasm hade inte alla de tekniska innovationer som 
tagits fram för det här projektet kommit fram. 
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Energi och miljö 
Leif Gustavsson , Anna Joelsson och Roger Sathre, Mittuniversitetet 

 

Sammanfattning 

I denna studie analyseras primärenergianvändning och nettoutsläpp av koldioxid (CO2) för ett 
åtta våningar högt bostadshus med trästomme i Växjö, Sverige. Analysen omfattar alla faser i 
byggnadens livscykel, inklusive anskaffandet av råvaror, bearbetning av råvaror till 
byggnadsmaterial och byggelement, sammansättning av material och element till en färdig 
byggnad, brukandet av byggnaden, rivning av byggnaden, och hantering av 
rivningsmaterialet. Primärenergianvändningen beräknades för hela energisystemkedjorna från 
utvinning av naturresurs till slutanvändning av energin. Det fossila kolflödet inklusive alla 
utsläpp till atmosfären beaktades, och på motsvarande sätt beaktades det biologiska kolflödet 
från upptaget i skogen genom hela träproduktkedjan till det slutliga utsläppet tillbaka till 
atmosfären. 

Vi finner att brukandet av byggnaden använder den största delen av energin över byggnadens 
livscykel, och att det blir allt mer dominerande då byggnadens livslängd ökar. Val av 
värmesystem spelar en stor roll för primärenergianvändning och CO2-utsläpp. Ett 
biobränslebaserat fjärrvärmesystem ger låg primärenergianvändning och mycket låga CO2-
utsläpp. Under produktionsfasen av byggnaden kan mer bioenergi utvinnas ur restprodukter 
från träproduktkedjan (skogsavfall, träförädlingsrester och byggavfall) än vad som används 
för att producera byggnaden. Ytterligare bioenergi kan erhållas i slutet av byggnadens 
livscykel om träbaserade restprodukter från rivningen återvinns och används som biobränsle. 
Användning av återvunnet biobränsle för att ersätta fossila bränslen minskar nettoutsläppen av 
CO2 avsevärt. Resultaten i denna studie visar att det vid bedömning av byggnaders totala 
primärenergianvändning och klimatpåverkan behövs ett livscykelperspektiv som omfattar 
produktion, brukande och rivning av byggnaden. 

Inledning  
Forskarvärlden har fäst uppmärksamhet på hur utsläppen av koldioxid (CO2) från människans 
aktiviteter påverkar det globala klimatsystemet. Sverige och många andra länder har satt upp 
långsiktiga mål för minskning av CO2-utsläppen för att motverka klimatförändringen. 
Byggnadssektorn står för en stor andel av den totala energianvändningen och därmed finns en 
stor potential att minska primärenergianvändning och CO2-utsläpp genom minskade 
uppvärmningsbehov, ökad effektivitet inom energitillförselkedjorna, ökad användning av 
förnybar energi, och genom att använda trä i stället för betong, stål och andra material. 

Syftet med denna studie är att uppskatta primärenergianvändning och CO2-utsläpp över hela 
livscykeln för byggnaden Limnologen i Växjö. Byggnaden är ett åtta våningar högt 
bostadshus med trästomme. Den inrymmer 33 lägenheter med en total golvyta på 3374 m2. 
Alla faser i byggnadens livscykel, inklusive framställning av byggnadsmaterial och 
byggelement, produktion, brukande och rivning av byggnaden, samt hantering av 
rivningsmaterial, ingår i denna studie. Vi har beaktat hela flödet av energi och material från 
naturresurser till användbara tjänster eller produkter. Primärenergianvändning har bestämts 
genom att inkludera hela energisystemkedjorna från utvinning av naturresurs till 
slutanvändning av energin. Vi har beaktat det fossila kolflödet och inkluderat alla utsläpp till 
atmosfären, och vi har beaktat det biologiska kolflödet från upptaget i skogen genom hela 
träproduktkedjan till det slutliga utsläppet tillbaka till atmosfären. 



Del 2. Delprojektrapporter i sammanfattning  32 

Metoder  
De totala mängderna material i byggnaden beräknades fördelade på typ av material och 
byggnadskomponent (grund; ytterväggar; innerväggar; golv; tak; fönster; balkonger; och 
inredning) baserat på analys av konstruktionsritningar och personlig kommunikation med 
personal i företag som deltar i projektet Limnologen. Avfall som genereras under 
produktionen beaktades genom att öka mängderna material med en viss procent som beror på 
materialtyp (Björklund och Tillman 1997). 

Beräkning av energi- och CO2-balanser för byggmaterial följer den metod som utvecklats av 
Gustavsson et al. (2006), Gustavsson och Sathre (2006) och Sathre (2007). Vi använde 
uppgifter om specifik energianvändning för utvinning, bearbetning och transport av material 
från Fossdal (1995) från Norge, och Björklund och Tillman (1997) från Sverige. Uppgifter om 
energianvändningen i skogsproduktionen (produktion av frön och skogsplantor, 
markberedning och röjning) bygger på Berg och Lindholm (2005). Baserat på total 
materialtillförsel för byggnaden (inklusive byggavfall) och uppgifter om specifik 
energiförbrukning för tillverkning och transport av varje material beräknades den totala 
energimängden som behövs för att tillhandahålla byggmaterialet. Vi beräknade därefter den 
totala användningen av primärenergi för byggnadsmaterialen genom att ta hänsyn till 
effektivitet i bränslecykel, omvandlings- och distributionssystem. 

Vi har antagit att 100 % av biomassan i restprodukter från träförädling, bygg- och 
rivningsavfall återvinns för att användas som biobränsle. För skogsavfall har vi antagit att 75 
% av grenarna och 25 % av barren tas tillvara. Vi har förutsatt normala vattenhalter och 
värmevärden för de olika typerna av biomassa. Tillförd energi, som antagits vara 
dieselbränsle, för återvinning och transport av biomassa är kvantifierade som 5 % av 
värmeenergiinnehållet i de återvunna skörderesterna och 1 % av andra restprodukter. 
Biobränsle har antagits ersätta fossila bränslen, som annars skulle ha använts, vilket resulterar 
i att utsläpp från fossila bränslen undviks. De två fossila referensbränslen som beaktats är kol 
och naturgas. Adekvata omräkningsfaktorer för förbränningseffektivitet har använts för att 
relatera värmevärdet av biobränslet till det utsläpp från fossila bränslen som undvikits.  

Specifika CO2-utsläpp över bränslecykeln vid användning av fossila bränslen har antagits vara 
0,24; 0,29 och 0,40 kg CO2/kWh slutanvänd energi, för naturgas, olja respektive kol 
(Gustavsson et al. 1995). Utsläpp från kalcineringen vid tillverkning av cement har 
inkluderats, och vi har antagit ett gradvist upptag av karbonat under en 100-årsperiod 
motsvarande 8 % av den ursprungligt avgivna mängden vid kalcineringen. 
Energianvändningen på plats vid byggandet av Limnologen har antagits motsvara 80 kWh/m2, 
och vi har utgått från att hälften av detta är el och hälften är dieselbränsle.  

Beräkning av primärenergianvändning och CO2-utsläpp för driften av byggnaden har följt de 
metoder som beskrivs av Gustavsson och Joelsson (2007) och Joelsson och Gustavsson 
(2009). Brukarfasen omfattar energi för värme (energi för uppvärmning och el till 
ventilationssystem), varmvatten, hushållsel och fastighetsel (el till gemensamma utrymmen). 
Energianvändningen för underhåll av byggnaden under dess livslängd ingår inte. Två olika 
livslängder har beaktats: 50 och 100 år. 

Energianvändningen för uppvärmning och ventilation under brukarfasen av byggnaden 
beräknades genom datamodelleringar med programmet ENORM (EQUA 2001). ENORM 
beräknar energibehov och genomsnittligt behov av el över en tolvmånadersperiod baserat på 
utetemperatur och genomsnittlig solinstrålning per dygn. Programmet tar hänsyn till faktorer 
såsom termisk transmittans och arean på byggnadens skal. Inomhustemperaturen antogs vara 
22° C inne i lägenheterna och 18° C i övriga delar av byggnaden. 
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Primärenergianvändningen för driften av byggnaden, brukarfasen, har beräknats med hjälp av 
datorprogrammet ENSYST (Karlsson 2003). Programmet beräknar bränsleåtgången i varje 
länk i energisystemkedjorna och tar hänsyn till energieffektiviteten i varje process. De 
antaganden som använts i ENSYST beträffande produktion och transport av bränslen för el 
och värme var samma som gjorts av Gustavsson och Karlsson (2002, 2003). Byggnadens 
brukarfas har utvärderats för flera olika energitillförselsystem. De uppvärmningssystem som 
jämförts var direktverkande el (RH, resistance heating), bergvärmepump (HP, bedrock heat 
pump) och fjärrvärme (DH, district heating). För bergvärmepump har vi antagit en 
värmefaktor på 3 och en effekt på 35 kW vilket täcker 98 % av värmebehovet. Elektrisk 
uppvärmning integrerad i värmepumpsystemet täcker det återstående värmebehovet.  

Alla värmesystem kräver el för att drivas, och basbehovet av el levereras från kraftverk med 
olika bränslen och teknik: kolbaserad kondensproduktion med ångturbin (CST, coal-based 
steam-turbine), biobränslebaserad kondensproduktion med ångturbin (BST, biomass-based 
steam turbine technology) och termisk förgasning med kombicykel av biobränslen (BIG/CC, 
biomass-based integrated gasification combined-cycle). Dessa system antas täcka 95 % av 
värmebehovet i de elektriska värmesystemen, medan de återstående 5 % vid maximal 
belastning täcks med elproduktion från oljeeldade gasturbiner. För de fjärrvärmesystem som 
analyserats täcks basbehovet av värme från kraftvärmeanläggningar, medan spetslastbehovet 
täcks med oljeeldade pannor. Den el som samproduceras med värme i 
kraftvärmeanläggningar har antagits ersätta el som annars skulle ha producerats på annat håll 
med hjälp av kondenskraftverk med liknande teknik och med samma slags bränsle som 
motsvarande kraftvärmeverk (Gustavsson och Karlsson, 2006). Varmvatten, hushållsel och 
fastighetsel har producerats med motsvarande teknik och bränsle som använts för 
värmesystemet (Gustavsson och Karlsson, 2006). 

Vi har antagit att rivning av byggnaden Limnologen kommer att kräva 10 kWh/m2. De 
rivningsrelaterade utsläppen av koldioxid baseras på antagandet att energi för rivningen 
kommer från dieselbränsle. Vidare antas att 90 % av det träbaserade rivningsmaterial 
återvinns och används som biobränsle. 

Resultat 

Primärenergianvändningen och nettoutsläppen av koldioxid som härrör från 
materialproduktion och produktion av byggnaden Limnologen visas i Tabell 1. Största 
andelen energi och utsläpp beror på slutlig användning av fossila bränslen och el för 
materialproduktion. Cementreaktioner och arbete på byggplatsen ger relativt små bidrag. Den 
tillfälliga lagringen av kol i byggmaterial av trä kompenserar till stor del utsläppen från fossila 
bränslen vid materialproduktionen.  
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Tabell 1.  Primärenergianvändning (kWh/m2) och nettoutsläpp av koldioxid (kg CO2/m
2) från 

materialproduktion och produktion av byggnaden Limnologen, med fossila 
referensbränslen av antingen kol eller naturgas. 

 Primärenergi (kWh/m2) CO2-utsläpp (kg CO2/m
2) 

 Kol Ref NG Ref Kol Ref NG Ref 

Materialproduktion (slutanvändning av fossila bränslen) 445 445 144 144 

Materialproduktion (slutanvändning av el) 294 235 117 56 
Materialproduktion (slutanvändning av biobränsle) 154 154 -- -- 
Cementreaktioner a -- -- 27 27 
Kollager i träbaserade byggmaterial b -- -- -228 -228 
Arbete på byggplatsen  80 80 27 21 
Totalt 973 914 87 20 

a Nettoreaktioner för cement visas, inklusive utsläpp från kalcineringen under tillverkning och karbonatupptag över en 100-årig 
livslängd.  
b Det lagrade kolet i byggmaterial är en tillfällig lagring som kommer att släppas ut i slutet av byggnadens livscykel. 

 

Primärenergianvändningen för byggnadens brukarfas visas i tabell 2 för olika 
energitillförselsystem. Valet av system för uppvärmning och varmvatten har stor betydelse för 
primärenergianvändningen. För kolbaserade uppvärmningssystem, leder fjärrvärme till 70 % 
mindre primärenergianvändning för uppvärmning än om man använder direktverkande el, och 
35 % mindre för den totala energianvändningen i brukarfasen. Valet av eltillförselsystemet 
gör också skillnad, och om man använder termisk förgasning med kombicykel (BIG/CC) i 
stället för kondensproduktion med ångturbiner (BST) minskar primärenergianvändningen i 
brukarfasen med ca 15 %.  

 

Tabell 3 visar CO2-utsläppen från brukarfasen av byggnaden. Mängden CO2 beror delvis på 
kolinnehållet i det bränsle som används i energitillförselsystemet. Naturgasbaserade system 
ger lägre utsläpp än kolbaserade, och biobränslebaserade system ger de lägsta utsläppen av 
CO2. Det verkliga värmesystemet i byggnaden Limnologen motsvarar närmast 
biobränslebaserad fjärrvärme med ångturbinteknik (DH BST).  
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Tabell 2.  Primärenergianvändning (kWh/m2) för en 50 årig brukarfas av byggnaden 
Limnologen, med olika energitillförselsystem. För 100 års livslängd på byggnaden 
fördubblas alla värden. 

 Uppvärm-
ning 

Ventilation 
Varm-
vatten 

Hushålls- & 
fastghetsela 

Total drift 

Kolkondens med ångturbin (CST) (kWh/m2) (kWh/ m2) (kWh/ m2) (kWh/ m2) (kWh/ m2) 

Direktverkande el 1601 1064 4416 5381 12462 
Bergvärmepump 656 1064 1609 5381 8710 
Fjärrvärme 447 1064 1077 5381 7969 
Naturgasbaserad kombicykel (NGCC)      

Direktverkande el 1472 978 4059 4946 11454 
Bergvärmepump 607 978 1489 4946 8020 
Fjärrvärme 331 978 799 4946 7054 

Biobränslekondens med ångturbin (BST)      

Direktverkande el 1866 1240 5146 6271 14524 
Bergvärmepump 756 1240 1854 6271 10121 
Fjärrvärme 391 1240 942 6271 8843 
Biobränsleförgasning med kombicykel (BIG/CC)      

Direktverkande el 1609 1069 4436 5405 12519 
Bergvärmepump 659 1069 1616 5405 8749 
Fjärrvärme 247 1069 596 5405 7317 
a Hushållsel och fastghetsel förutom el till ventilationssystem. 

 

 

Tabell 3.  CO2-utsläpp (kg CO2/m
2) för en 50 årig brukarfas av byggnaden Limnologen, med 

olika energitillförselsystem. För 100 års livslängd på byggnaden fördubblas alla 
värden. 

 Uppvärm-
ning Ventilation 

Varm-
vatten  

Hushålls- & 
fastghetsela Total drift 

Kolkondens med ångturbin (CST) (kg CO2/ m
2) (kg CO2/ m

2) (kg CO2/ m
2) (kg CO2/ m

2) (kg CO2/ m
2) 

Direktverkande el 596 396 1643 2002 4638 
Bergvärmepump 239 396 586 2002 3224 
Fjärrvärme 166 396 401 2002 2966 
Naturgasbaserad kombicykel (NGCC)      

Direktverkande el 317 210 874 1065 2466 
Bergvärmepump 134 210 328 1065 1737 
Fjärrvärme 72 210 175 1065 1522 
Biobränslekondens med ångturbin (BST)      

Direktverkande el 61 40 168 204 473 
Bergvärmepump 37 40 91 204 373 
Fjärrvärme 20 40 49 204 314 

Biobränsleförgasning med kombicykel (BIG/CC)      

Direktverkande el 57 38 158 193 446 
Bergvärmepump 10 38 24 193 264 
Fjärrvärme 8 38 18 193 257 
a Hushållsel och fastghetsel förutom el till ventilationssystem. 
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Tabell 4 visar en översikt av primärenergianvändning och CO2-utsläpp för de olika faserna i 
livscykeln: materialproduktion, byggnadsproduktion, brukarfas med DH BST, samt ersättning 
av fossila bränslen med trärester från produktion och rivning. Det återvunna biobränslet från 
produktionsfaserna motsvarar mer primärenergi än vad som används i dessa processer. 
Hushållsel och fastighetsel är den i särklass största enskilda användningen av primärenergi. 

Tabell 4.  Primärenergibalans (kWh/m2) och CO2-balans (kg CO2/m
2) för byggnaden 

Limnologens livscykel, för en livslängd på 50 respektive 100 år. Värmesystemet är 
biobränslebaserad fjärrvärme (DH BST). Positiva siffror indikerar använd energi 
och utsläpp av CO2, och negativa siffror indikerar att energi är tillgänglig och 
CO2-utsläpp undviks. 

 (kWh/m2) 
50 år 

(kWh/m2) 
100 år 

(kg CO2/m
2) 

50 år 
(kg CO2/m

2) 
100 år 

Materialproduktion 894 894 287 287 
Produktion av byggnad 80 80 27 27 
Återvinning av trärester vid produktion -1182 -1182 -468 -468 
Brukarfas 8843 17687 314 627 
     -Uppvärmning 391 781 20 40 
     -Ventilation 1240 2480 40 80 
     -Varmvatten  942 1883 49 97 
     -Hushålls- & fastighetsel 6271 12542 204 409 
Rivning 10 10 3 3 
Återvinning av trärester vid rivning -571 -571 -225 -225 
Totalt 8074 16918 -62 251 

 

Primärenergianvändningen för varmvatten, hushållsel och fastighetsel utgör en betydande del 
av energin i brukarfasen, men dessa behov styrs till stor del av användarna. Figur 1 visar 
primärenergianvändningen för Limnologen under 50 år, exklusive varmvatten, hushållsel och 
fastighetsel, för fem olika energitillförselalternativ. Primärenergianvändningen är uppdelad i 
sex delar. Uppvärmningen utgör den största enskilda delen, medan energianvändningen på 
byggplatsen och för rivningen tillsammans utgör 3 % av den nyttjade primärenergin. 
Mängden fossila bränslen som ersätts med återvunnen biomassa var samma oberoende av 
energitillförselsystem, samtidigt som primärenergianvändningen för driften varierade.  
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Figur 1.  Primärenergianvändning för en 50 årig livscykel för byggnaden Limnologen med 
fem olika energitillförselsystem: direktverkande el (RH), värmepump (HP) och 
fjärrvärme (DH), i kombination med kolkondens med ångturbin (CST), och 
fjärrvärme (DH) i kombination med biobränslekondens med ångturbin (BST) 
respektive termisk förgasning med kombicykel (BIG/CC). 

 

Figur 2 visar utsläpp av CO2 under en 50 årig livslängd för byggnaden Limnologen för olika 
energitillförselsystem. Med biobränslebaserad fjärrvärme är utsläppen av CO2 från 
uppvärmningen små. Direktverkande elvärme i kombination med kolkondens ger höga CO2-
utsläpp från uppvärmningen som då dominerar över CO2-utsläpp från andra faser i livscykeln. 
Byggnaden Limnologen uppvisar negativa utsläpp i materialproduktions- och 
byggnadsproduktionsfasen på grund av att fossila bränslen ersätts med trärestprodukterna från 
dessa faser. Eftersom ett effektivt biobränslebaserat energitillförselsystem används för denna 
byggnad, är det totala CO2-utsläppet över livscykeln negativt.  
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Figur 2.  CO2-utsläpp för en 50 årig livscykel för byggnaden Limnologen med fem olika 
energitillförselsystem och då enbart byggnadsuppvärmning beaktas i brukarfasen. 
För förkortningar för tillförselsystem, se Figur 1. 
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Diskussion och Slutsatser  
Resultaten i denna studie visar att det vid bedömning av byggnaders totala 
primärenergianvändning och klimatpåverkan behövs ett livscykelperspektiv som omfattar 
både produktion, brukarfas och rivningsfas. Till följd av trästommen i byggnaden kan mer 
bioenergi erhållas från restprodukter från träproduktkedjan (skogsavfall, träförädlingsrester 
och byggavfall) än vad som används under produktionsfasen av byggnaden Limnologen. 
Ytterligare bioenergi kan erhållas i slutet av byggnadens livscykel om träbaserat 
rivningsavfall återvinns och används som biobränsle. Användning av återvunnet biobränsle 
för att ersätta fossila bränslen minskar nettoutsläppen av CO2 signifikant. 

Valet av uppvärmningssystem har stor betydelse för primärenergianvändning och CO2-
utsläpp. Fjärrvärme och bergvärmepump är värmesystem som ger låg 
primärenergianvändning. I kraftvärmeverk samproduceras fjärrvärme och el och därmed 
utnyttja bränslet effektivt. Biobränslebaserade tillförselsystem ger mycket låga nettoutsläpp 
av CO2. Om man exkluderar varmvatten, hushållsel och fastighetsel, och enbart beaktar 
byggnadsspecifika bidrag i livscykeln kan nettoutsläppen av CO2 till atmosfären minskas till 
följd av träbaserade byggnadsmaterial vid biobränslebaserade energitillförselsystem. 

Mängderna material i byggnader har uppskattats noggrant från ritningar och med hjälp av 
uppgifter från byggföretag och leverantörer, men viss osäkerhet föreligger. Vissa typer av 
material som finns i små mängder i byggnaden är sammanförda för att förenkla 
energiberäkningarna för produktionen. För de material där produktionsdata inte funnits 
tillgängliga har data för liknande material använts. Uppgifter om produktionsenergi för 
material kommer från ca tio år gamla studier. Man kan förvänta sig att effektiviseringar i 
industrin har förbättrat processerna sedan dess. Det är därför troligt att energianvändningen 
för materialproduktion överskattats något. Vi har förutsatt ett hållbart skogsbruk och inte 
analyserat skogsbrukets effekt på kollagret i skogarnas ekosystem. Analysen av 
energitillförselkedjor är baserad på detaljerade beräkningar av många olika processer och 
tekniker som är representativa för svenska förhållanden. Inget alternativ stämmer exakt 
överens med betingelserna i Växjö, även om byggnaden Limnologen värms med fjärrvärme 
med biobränslebaserad kraftvärmeproduktion med ångturbin (DH-BST).  

Tack  
Tack till NCC, Midroc och Martinsons för värdefull hjälp. Bengt Abelsson vid Martinsons har 
varit till särskilt stor hjälp.  
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Mätningar av deformationer i ytterväggens 
massivträstomme 

Bertil Enquist, Erik Serrano och Johan Vessby, Växjö universitet 

Sammanfattning 

Fast monterad utrustning för deformationsmätning installerades längs en linje i 
ytterväggskonstruktionen. Utrustningen mäter våningsvis den vertikala relativrörelsen – 
sättningen – i stommen. Samtidigt mäts den relativa fuktigheten och temperaturen vid två 
punkter längs mätsträckan. De hittills uppnådda resultaten visar att sättningarna är av ungefär 
den förväntade storleksordningen, och att de tycks ha minskat i hastighet efter ca ett år. 
Mätningarna förväntas fortsätta i åtminstone ytterligare ett år. 

Bakgrund 
En byggnadsstomme sätter sig mer eller mindre, speciellt under första året, så att avståndet 
mellan grundläggning och tak minskar. I lägre hus är dessa sättningar små och oftast 
problemfria men i högre hus kan de medföra problem. Vid t ex putsade fasader måste putsen 
fästas till konstruktionen på sätt så att sättningarna inte ger upphov till sprickor i putsen eller 
glipor vid olika anslutningar. Är sättningarna stora och ojämnt fördelade så kan laster 
omfördelas på sätt som byggnaden inte är dimensionerad för. 

Vid höga hus med trästomme måste den stora skillnaden i träets styvhet vid belastning 
parallellt med respektive vinkelrätt fibrerna särskilt beaktas. Träets fuktinnehåll måste också 
tas hänsyn till eftersom den påverkar träets styvhet. En konventionellt utförd trästomme där 
bärande väggar är utförda med stående reglar och syllar som belastas vinkelrätt fibrerna 
förväntas ge upphov till större sättningar jämfört med en vägg av massivträskiva med en stor 
andel stående fibrer. Olika anslutningsdetaljer som t ex upplag av bjälklag på väggar måste 
vara lösta på bra sätt. Kompromisser måste dock accepteras mellan val av styva, tämligen 
oeftergivliga anslutningar eller upplag och krav på god ljudisolering. 

Det finns få mätningar av hur stora sättningarna blir i olika byggnader. I de femvåningshus 
med träregelstommar som byggdes på Wälludden i Växjö under mitten av 1990-talet gjordes 
mätningar av sättningar i husen. Med hjälp av stålmåttband mättes relativförskjutningar 
mellan grunden och till fönsterblecken på de olika våningsplanen. Under det första året ökade 
relativförskjutningen eller sättningen mellan grunden och den översta våningen successivt till 
cirka 20 mm. Efter det första året anges att sättningen har avstannat. 

Projektets genomförande 

Mätsätt och mätutrustningar 

Deformationsmätningar görs på hus nummer 2, det hus som byggs först av de fyra på 
fastigheten. Mätutrustningen monterades längs en vertikal linje på trästommens utsida och 
detta på den putsade fasaden mot nordväst, Figur 1. All mätutrustning som används (förutom 
dataloggern) monterades inuti en kanal av plast, se Figur 2 och 3. Relativförskjutningen 
mellan två punkter mäts för vardera av de sex våningarna med trästomme. Mätningen av 
våning 1 görs mellan en punkt vid ovankanten av bottenvåningens betongstomme till en punkt 
vid ovankanten av ytterväggen på första våningens trästomme, Figur 2. Vid våning 2 
parallellförskjuts mätutrustningen, Figur 3 b), men utgår från samma vertikala position som 
den första våningens översta mätpunkt och mäter till en punkt vid ovankanten av ytterväggen 
på andra våningens trästomme. På motsvarande sätt mäts de övriga våningarna och detta upp 
till och med den sjätte våningens trästomme, Figur 3 c). Sättet att mäta gör det möjligt att 
studera hur ytterväggen tillsammans med det underliggande bjälklagsupplaget deformeras, 
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våning för våning. Summeras mätningarna från alla våningarna så fås den totala relativa 
förskjutningen eller sättningen. 

Mätningar görs också av temperatur och relativ fuktighet i en punkt vid första våningens 
underkant samt i en punkt vid sjätte våningens ovankant, Figur 3 a) och c). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Mätkanalens placering på den sydvästra fasaden av hus 2 samt detalj av vägg och 
bjälklagsanslutning. 

Utrustningen för deformationsmätningarna består av en invarstång (legering av nickel och 
järn) med diametern 20 mm, upplag och sidostöd av stången med stålbelag som skruvas till 
väggstommen samt en lägesgivare av typen potentiometer (typbeteckning WPL 50EFZ av 
fabrikat Regal Components). Invarstången, vars upplagsände är avrundad, är ställd på det 
nedre stålbeslaget/konsolen och är enbart löst sidostöttad med två beslag. I invarstångens 
överkant är ett höj- och sänkbart stålbeslag monterat till vilket i sin tur potentiometern är 
fastsatt. Detta arrangemang gjorde det möjligt att vid montaget justera potentiometerns läge så 
att den blev lagom mycket intryckt mot den övre mätpunktens stålbeslag/konsol. Varje 
potentiometer är ansluten med separata signalkablar till en datalogger (typbeteckning DT85 
av fabrikatet Datataker) som är monterad i husets elcentral. Temperatur- och fuktgivaren är 
ihopbyggd till en enhet med en temperatursensor och en kapacitiv givare som fuktsensor 
(typbeteckning HMP50 av fabrikatet Vaisala). 

Dataloggern är försedd med ett inbyggt batteri vilket gör att inga mätdata försvinner vid 
strömavbrott. Däremot kan inga nya mätdata samlas vid strömavbrott eftersom givarna har 
extern strömförsörjning, alltså inte via loggern (3.0 V för deformationsgivarna och 12.0 V för 
temperatur- och fuktgivarna). 

Mätonoggrannheten i deformationsmätningarna uppskattas till maximalt cirka +/-0.12 mm. 
Av denna totala onoggrannhet hänför sig +/-0.05 mm till själva potentiometern. Resterande 
del hänförs till de längdförändringar av mätstången som fås vid temperaturvariationer på +/-
10 oC (invarstången har längden 2.83 m och stålbeslaget som håller potentiometern har 
längden 0.17 m). (invar α=1.5 och stål α=12 [10-6/K]). 
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Onoggrannheten i mätningarna av relativ fuktighet uppskattas till maximalt cirka +/-3 % och i 
mätningarna av temperatur till maximalt cirka +/-0.6 oC. 

Installationskanalen som bygger ut 60 mm från ytterväggen, Figur 2, med bredden 100 mm 
(200 mm vid våningsskarvarna) minskar lokalt väggens isolertjocklek till 120 mm istället för 
180 mm. Eftersom denna minskning av isoleringen har liten utsträckning i bredd och eftersom 
kanalen är fylld med lös mineralull så anses installationen inte påverka vare sig fukt- eller 
temperaturförhållandena vid trästommens utsida i någon större utsträckning. 

Montaget av installationskanalerna och mätutrustningen gjordes under slutet av juli 2007. 
Denna tidpunkt valdes eftersom det då fanns tillgång till byggnadsställningar som användes 
vid isoleringen och putsningen av fasaden. 

Det hade naturligtvis varit intressant om mätutrustningen hade kunnat monteras och kopplas 
in våning för våning så mätningar kunde ha gjorts allteftersom byggnationen fortskred. Likaså 
hade det varit intressant att kompletterat deformationsmätningarna med separata mätningar 
över upplagen för de våningsskiljande bjälklagen. Dessa önskemål fick skrinläggas till stor 
del beroende på praktiska problem, bland annat på hur montaget skulle kunna lösas. 

 
 

 

Figur 2 Detaljer av installationskanalerna och mätutrustningen. Vänster: Vertikal sektion 
av husets yttervägg samt mätlängder för deformationsmätningarna. Höger: 
Tvärsnitt av installationskanalen. 
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Figur 3 a) Mätstångens upplag på bottenvåningens betongstomme samt en fukt- och 
temperaturgivare. b) Parallellförskjutning av kanalerna vid de våningsskiljande 
bjälklagen. c) Deformationsmätpunkt längst upp, våning 6, samt en fukt- och 
temperaturgivare. d) Skyddskåpor av plast monterades över givarna, därefter 
fylldes kanalerna med lös mineralull och täcklock monterades på kanalerna. 
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Resultat, diskussion och slutsatser 
I Figur 4 och 5 visas de uppmätta deformationerna samt det i mätkanalen uppmätta klimatet. 
Insamlingen har pågått sedan 2007-09-06 med mätintervall mellan 10 minuter och 1 timme. 
Mätningarna beräknas pågå åtminstone hela 2009. Under november och december 2007 var 
det strömavbrott under cirka en månad. Observera att mätningar startade efter det att i stort 
sett all egenvikt av det färdiga huset belastar konstruktionen (t ex all gips).  

Deformationerna är av samma storleksordning som förväntat, och deformationshastigheten 
verkar ha avstannat de senaste månaderna. I ett nyligen publicerat examensarbete, [16], 
redovisas fler detaljer om orsaken till deformationerna, slutsatsen är att de uppmätta 
deformationerna till stor del beror på grund uttorkning (initiellt) samt klimatvariationer. 

Vidare framgår av Figur 4 att deformationerna i första våningsplanet inte är de största. Detta 
trots att detta våningsplan utsätts för störst krafter. Förklaringen ligger i hur mätningarna 
genomförts. För våning 2-6 är uppmätta deformationerna de som uppstått i väggskivan och 
deformationerna som uppstått i knutpunkten mellan vägg och bjälklag. För våning 1 mäts 
endast deformationerna i väggskivan, jfr. Figur 2 och 3. Dessutom påbörjades mätningarna för 
samtliga våningar samtidigt, vilket innebär att de lägre våningsplanen deformerats mer vad 
gäller långtidsdeformationer. Slutligen bör det påpekas att det på olika höjd i byggnaden 
används olika styva dämpningslister i mötet mellan väggskiva och bjälklag. 
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Figur 4. Deformationer. 
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Figur 5. Temperatur och relativ fuktighet. 
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Testning av träbjälklag i laboratorium kontra i fält – 
undersökning av förändringar i vibrationsegenskaper 

Kirsi Jarnerö 1, 2 Anders Olsson2 Bo Källsner1,2 

Sammanfattning 

För att undersöka hur vibrationsegenskaperna i bjälklag förändras i och med att bjälklaget 
monteras och byggs in i en konstruktion har ett enskilt bjälklagselement och hela bjälklag 
undersökts. Inverkan av golvytans form och upplagens utformning på vibrationsegenskaperna 
har också undersökts. Dämpningens förändring har studerats genom att mätningar på ett 
enskilt element har utförts först i laboratorium och sedan i fält med olika grad av inbyggnad. 
Hur flexibla upplag påverkar vibrationsegenskaperna har studerats genom att mätningar 
utförts i fält i ett rum där bjälklaget lagts upp på ett mellanstöd bestående av en limträbalk. 
Hur vibrationsegenskaperna påverkas av formen på rummet har undersökts i ett rum där 
bjälklagets spännvidd är stor i förhållande till bredden på rummet. Punktlastkriteriets 
användbarhet studeras genom jämförande av beräkningar och resultat från fältförsök. En 
kontroll av hur parkettgolvet ovanpå bjälklaget påverkar mätningsresultat har utförts. 
Dämpningen i den här typen av träbyggnadssystem är hög i förhållande till vad man 
rekommenderar att använda i dimensioneringsberäkningar. Dämpning och resonansfrekvens 
påverkas mest av tillkommande lättväggar. Punktlastkriteriet är inte tillförlitligt för den här 
typen av bjälklagskonstruktioner. Beräkning av egenfrekvenser för bjälklag är starkt beroende 
av upplagsförhållanden och golvytans form i förhållande till bjälklagets styvhet i de olika 
riktningarna. 

Bakgrund 
Ett ökat byggande av hus med trästomme i framtiden kombinerat med längre spännvidder på 
bjälklag ökar risken för att störande vibrationer av persontrafik ska uppkomma. Det 
dynamiska dimensioneringskriteriet i de nuvarande dimensioneringsanvisningarna baseras 
tillsammans med impulshastighetsresponsen på bjälklagets första resonansfrekvens och 
dämpning. Dämpningsvärdena behöver göras mer varierade än vad de är idag och mer 
kunskap om dämpningen i träbjälklag behövs. Inverkan av golvytans form och upplagens 
utformning på vibrationsegenskaperna behöver också klargöras. 

Vibrationsegenskaperna hos ett bjälklag förändras allt eftersom det byggs in i en byggnad, när 
kompletterande ytskikt, eventuella icke bärande väggar och fast inredning tillkommer. Dessa 
faktorer påverkar både bjälklagets massa och styvhet och därmed bjälklagets 
resonansfrekvenser med tillhörande modformer, som bestämmer bjälklagets känslighet för 
vibrationer. Även dämpningen påverkas av graden av inbyggnad. Den är starkt beroende av 
sammanfogningarna av de ingående komponenterna i konstruktionen och kommer därför 
förändras med inbyggnadsgraden. Dämpning påverkar tiden det tar för en vibration att klinga 
av. En vibration anses vara mindre störande om den klingar av snabbt, vilket också innebär att 
man blir mindre störd av en hög nivå om vibrationen är kortvarig. Till skillnad från massa och 
styvhet är det svårt att på förhand beräkna hur stor dämningen i ett bjälklag kommer att bli.  

De prefabricerade bjälklagselementen på Limnologen är i allmänhet 2400 mm breda och 
byggs upp av massivtträskivor och limträbalkar i den bärande delen av bjälklaget. Överst en 
73 mm massivträskiva och på undersidan balkar med liv av 42x220 mm L40 limträ och 
flänsar av 56x180 mm limträ, se Figur 1 (a). Utrymmet mellan balkarna fylls med mineralull. 

                                                 
1 SP Trätek 
2 Växjö universitet 
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Färdigmonterat på plats är undertaket fribärande mellan väggarna i rummet. Hälften av 
glespanelen är monterad på fabrik och resten på arbetsplatsen. Installationer för vatten och 
avlopp placeras i den övre bärande delen och ventilation, sprinkler och el placeras i 
undertaket. Alla installationer förutom el monteras på fabrik. Sammankoppling av rör, 
anslutning till schakt och elinstallationer monteras på byggarbetsplatsen. Bjälklagselementen 
läggs upp i sina ändar på väggar eller balkar i våningen under med endast den övre 
massivträskivan. Om ett mellanstöd finns ställs balkarna på stödet med ett mellanlägg av 
Sylomer.  

 
  

(a) (b) (c) 

Figur 1 (a) Principuppbyggnad för bjälklagselement. (b) Uppläggning av bjälklagselement. 
På väggarnas översida syns lister med Sylodynlist. (c)Bjälklagsände som ska 
läggas upp på balk, Sylomerlist på undersidan av massivträskivan. 

Genomförande av mätningar 
För att studera förändringen av vibrationsegenskaper med graden av inbyggnad provades ett 
bjälklagselement under kontrollerade upplagsförhållanden i laboratoriemiljö och i fält 
utfördes, i olika skeden av produktionsprocessen, försök på motsvarande bjälklagselement 
inbyggt i huset. Fältförsök för att studera hur ett flexibelt mellanstöd påverkar 
vibrationsegenskaperna genomfördes också liksom mätningar på det bjälklag i huset som har 
störst spännvidd och därmed störst risk för störande vibrationer. 

Bjälklagen exciterades med elektromagnetisk vibrator av typ LDS V406-PA500, som hängdes 
upp med elastiska band på ett stativ. Den exciterande kraften registrerades med en kraftgivare, 
Kistler 9301B, som fästes i bjälklaget med självborrande träskruv. De vertikala vibrationerna i 
bjälklagen registrerades med 14 st accelerometrar av typen Kistler 8772A, med känsligheten 
1000 mV/g och med en referensaccelerometer vid exciteringspunkten med känsligheten 
100 mV/g. Accelerometrarna monterades på bjälklagen med monteringsklips och smältlim. 
För att kunna analysera olika modformer mättes vibrationerna i ett antal punkter i ett 
rutmönster på bjälklaget. För att excitera modformer av både första och andra ordningen 
användes två olika lägen för excitering på de olika bjälklagen, både symmetriskt placerad och 
osymmetriskt placerad exciteringskraft. Insamling av mätdata gjordes i en serie av 
exciteringar och de 14 accelerometrarna flyttades till nya mätpunkter inför varje ny excitering.  

För att undersöka hur golvbeläggningen av ekparkett påverkar mätningsresultaten och 
vibrationsegenskaperna utfördes två mätningar med impulshammare på bjälklaget i 
vardagsrummet. Första mätningen utfördes innan kompletterande fräsning för golvvärme 
utförts och golvvärme samt parkettgolvet lagts på plats. Den andra mätningen utfördes efter 
att golvet färdigställts. Exciteringen utfördes med impulshammare, PCB 086D20, eftersom 
infästning av vibratorn i parkettgolvet inte var möjlig.  

Laboratoriemätningar 

För att utreda bjälklagets vibrationsegenskaper med så lite påverkan som möjligt från 
omkringliggande konstruktioner utfördes laboratorieförsök med väl definierade 
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upplagsvillkor. Det enskilda bjälklagselement som provades i laboratorium har bredden 1.5 m 
och längden 5,4 m och är en kopia av ett element som monterats i bjälklaget i ett sovrum i 
plan 3 i hus 2 på Limnologen. Eftersom undertaket i bjälklagen är fribärande och inte i 
kontakt med den bärande delen av bjälklagskonstruktionen hade det provade 
bjälklagselementet inget undertak monterat. Bjälklaget har provats ”frisvävande” på 
spiralmadrasser och fritt upplagt på oeftergivliga stöd av stålbalkar som gjutits under på 
golvet enligt Figur 2 (a) respektive (b).  

   

(a) (b) (c) 

Figur 2 (a) Försöksuppställning i laboratorium . (b) Bjälklagselement med frisvävande 
upplagsförhållanden. (c) Bjälklagselement fritt upplagt på oeftergivliga stöd. 

Fältmätningar 

För att studera hur dämpningen i bjälklag påverkas av inbyggnad studerades ett enkelspänt 
bjälklag i ett sovrum med bredden 3.1 m och längden 5.2 m i plan 3 i hus 2, se Figur 3.  

 
Figur 3 Planritning över våningsplan. De ytor där vibrationsmätningar utförts har 

markerats med blått.   

För att få jämförbara data med det fritt upplagda bjälklagselementet i laboratoriemiljö 
utfördes en första vibrationsmätning när bjälklagselement monterats på sina stöd utan att de 
angränsande elementen förankrats till det, men med undertaket nedsänkt till sitt läge i rummet 
i våningen under. En andra mätning utfördes när alla elementen förankrats till varandra. 
Därefter utfördes en ny mätning när väggelementen på våningsplanet monterats och 
ytterligare en när bjälklaget på planet ovanför monterats. De resterande mätningarna utfördes i 
samband med att ett helt våningsplan med väggar och bjälklag monterats. Sista mätningen 

Sovrum 

Kök / vardagsrum 

Vardagsrum 
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utfördes när sista planet på huset monterats, dragstagen förspänts, de lätta innerväggarna i 
rummet hade byggts och tak och väggar gipsats färdigt, men innan yttertaket byggts. 

För att studera hur ett flexibelt stöd påverkar vibrationsegenskaperna i bjälklagen utfördes 
mätningar i en lägenhet där kök och vardagsrum placerats intill varandra, genom hela husets 
bredd. Bjälklaget är i ändarna upplagt på ytterväggselement med massivträskivor och har en 
bärande balk av limträ med dimensionen 215x270 mm som mellanstöd. Den totala längden på 
bjälklaget är 11.7 m, med balken placerad på avståndet 6.3 m respektive 5.4 m från ändarna.  
Bredden på rummen är 3.8 m. 

Rummet med störst risk för störande vibrationer är ett vardagsrum med längden 7.9 m och 
bredden 3.7 m. På en kort del av bjälklagets bredd uppgår spännvidden till 9.7 m. 
Bjälklagselementet med spännvidden 7.9 m har förstärkts genom att liven i balkarna har gjorts 
45 mm högre än för övriga element. I samma rum utfördes också mätningarna för att utreda 
hur golvbeläggningen av ekparkett påverkar mätningsresultaten. 

I Boverkets konstruktionsregler (BKR, 2003) säger man med avseende på svikt i bjälklag i 
trä, ”För träbjälklag skall risken för besvärande svängningar beaktas”. För bostadsbjälklag 
med massiva träbalkar i huvudbärriktningen kan punktlastkrieteriet användas, nedböjningen 
för en punktlast 1 kN på mitten av balkens spännvidd ska ge en maximal nedböjning på 
1.5 mm. I de rum som vibrationsmätningar utfördes mättes nedböjningen för en punktlast 
placerad på mitten av golvets spännvidd. Mätningarna utfördes innan parkettgolven lagts och i 
obelastat tillstånd avlästes först en referensnivå för bjälklagets läge. Bjälklaget belastades 
sedan genom att en person, som vid mättillfället också vägdes, ställde sig på 
belastningspunkten och samtidigt registrerade en ny nedböjningsnivå. Nedböjningen 
extrapolerades sedan till att motsvara nedböjningen för en belastning av 1 kN.  

Beräkningar och resultat 
De resultat från vibrationsmätningarna i fält som redovisas här ska betraktas som preliminära 
eftersom kompletta modalanalyser för att bestämma modformerna ännu inte genomförts. Det 
innebär att de frekvenser som redovisas kan efter en komplett analys visa sig vara något annat 
än den första böjmoden i bjälklaget. Resultatet från testerna i laboratorium som redovisas i 
tabell 1 är däremot mer säkra eftersom tolkningen av de mätdata är mer entydig.  

Tabell 1. Första egenfrekvensen och dämpningen för enskilt bjälklagselement provat i 
laboratorium. 

 Frisvävande  Fritt upplagt  
på balkar 

Frekvens  (Hz) 8.8 20.5 
Dämpning (%) 3.0 1.8 

I tabell 2 redovisas egenfrekvenser och dämpning från mätningarna utförda för att studera hur 
vibrationsegenskaperna påverkas av graden av inbyggnad. 

Tabell 2. Första egenfrekvens och dämpningen för den första egenfrekvensen för bjälklag i 
sovrum.  

 Fritt 
element 

Ihop- 
fogade 
element 

Väggar 
plan 3 

Väggar/ 
bjälklag 

plan  
3 

Väggar/ 
bjälklag 

plan  
3,4 

Väggar/ 
bjälklag 

plan 
3,4,5,6 

Väggar/ 
bjälklag 

plan 
3,4,5,6,7 

Frekvens  (Hz) 19.1 21.8 25.9 25.7 26.6 26.8 29.0 
Dämpning (%) 6.2 6.3 4.5 4.5 5.3 5.5 9.1 
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Nedböjningen för en fritt upplagd, en meter bred, bjälklagsstrimla belastad med en punktlast 
har beräknats för bjälklagen i de olika rummen. Även den första egenfrekvensen för en meter 
bred bjälklagsstrimla beräknades. Hänsyn i beräkningarna har tagits till att skikten i 
treskiktsskivan i bjälklaget har olika riktningar vid belastning och därmed också olika styvhet. 
Av samma anledning har även olika styvhet använts för limträbalkarna i liv och fläns. Ingen 
hänsyn till tvärstyvhet i bjälklaget har tagits i beräkningarna. Eftersom bjälklagen provades 
utan golvbeläggning antogs att vikten för bjälklaget utgörs av vikten för träkonstruktionen och 
isoleringen i den övre delen av bjälklaget med ett litet tillägg för installationer. Resultaten för 
beräkningarna redovisas i tabell 3 tillsammans med motsvarande värden från fältmätningarna. 

Tabell 3. Beräknade och uppmätta värden för nedböjning av en 1 kN punktlast placerad mitt 
på spännvidden och första egenfrekvensen.   

Rum  Spännvidd Nedböjning Första egenfrekvensen 
 (m) (mm) (Hz) 
  Beräknad Uppmätt Beräknad Uppmätt 
Sovrum  5.1 0.20 0.27 27.6 26.6 

5.4 0.16 0.38 Kök / 
vardagsrum  6.3 0.24 0.47 

21.1 10.1 

Vardagsrum 7.9 0.51 0.33 13.6 8.6 

Excitering med impulshammare på bjälklag med och utan parkett visade endast mycket små 
skillnader för de första frekvenserna. Den tydligaste skillnaden utan en noggrannare analys 
verkar vara att den tredje egenfrekvensen förskjutits nedåt jämfört med excitering med 
vibrator. 

Diskussion och slutsatser 
Eftersom ingen komplett analys av mätningarna ännu utförts kan inte några helt säkra 
slutsatser ännu dras, men man kan säga att: 

• Från mätningarna på det enskilda bjälklagselementet i laboratorium och 
fältmätningarna i sovrummet kan man se att dämpningen är hög jämfört med det 
generella värdet på 1 % man rekommenderar vid dimensionering för störande 
vibrationer i träbjälklag. Man kan också se att dämpningen starkt påverkas av graden 
av inbyggnad, mest av att lättväggar tillkommer. Vid dimensionering skulle man 
därför kunna ta hänsyn till detta i den typ av lokaler där lättväggarna är av permanent 
karaktär.    

• Resultatet från mätningarna i sovrummet tyder på att beräkning av den första 
egenfrekvensen för en meter bjälklagsstrimla verkar fungera bra för bjälklag med 
upplagsförhållanden som motsvarar de för en fritt upplagd balk på två oeftergivliga 
stöd.  För bjälklag med flexibla stöd, som i kök och vardagsrummet, eller bredd och 
längd förhållanden som inte är de normala, som i vardagsrummet där spännvidden är 
lagd åt ”fel” håll, blir beräkningsresultaten missvisande eftersom systemet är mer 
komplext än en fritt upplagd balk. Både hänsyn till stödens flexibilitet och bjälklagets 
styvhet i tvärled måste tas.     

Referenser 
  Boverkets konstruktionsregler, BKR 2003 

  Svängningar deformationspåverkan och olyckslast, Boverkets handbok 1994 
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Mätning av vibrationsspridning 
Åsa Bolmsvik, Torbjörn Ekevid och Anders Olsson, Växjö universitet 

Sammanfattning  

Flanktransmission är en källa till klagomål från hyresgäster i trähus när man ser till deras 
uppfattning av ljudmiljön. Inom ett doktorandprojekt som drivs på Växjö Universitet 
(Bolmsvik, 2008) har en studie av vibrationsspridning utförts på Limnologen under hösten 
2007. En väldefinierad källa har använts för att se hur vibrationerna sprids till vägg- och 
takytor i rummet nedan. Samtidigt som vibrationer i ytorna registrerades mättes även 
ljudtrycket i rummet. Mätningen har visat att denna mätteknik ger information om vilka ytor 
som bidrar till ljudtryck vid olika frekvenser och vid vilka frekvenser som stommen är mest 
känslig. Energifördelning mellan de flankerande ytorna i rummet på grund av 
vibrationsspridning har kartlagts och detta har visat att taket i det undersökta rummet är den 
yta som överför den största delen av den pålagda energin. Därmed är denna yta den som är i 
störst behov av att förbättras. 

Bakgrund 
Traditionellt och enligt norm mäts stomljud (ljud som alstras av slag mot ytor) med en 
hammarapparat på övre våningen och flera mikrofonmätningar på undre våningen. Dessa vägs 
sedan samman och man får ut vilken ljudklass rummet har. Den aktuella mätningen har 
istället en källa som skapar stomljud vid kända frekvenser. Tidigare mätningar av Bolmsvik 
(2006) har visat att detta är önskvärt. Ljudtryck registreras i mottagarrummet samtidigt som 
rörelser i stommen registreras vid flera frekvenser. Målet har varit att för olika frekvenser se 
om det finns en koppling mellan rörelser i väggar och tak och ljudtrycket i rummet samt att i 
så fall identifiera vilka ytors rörelse som har starkast samband med ljudtrycket. Styrkan med 
att mäta flanktransmissionen direkt på ytor är att byggnaden ej behöver vara fullt färdig och 
att man utan att behöva isolera alla ytor utom en kan se vilken yta som står för den största 
energiutstrålningen. 

Projektets genomförande 

Mätuppställning 

Mätningen utfördes i den södra delen av hus 2 mellan plan 6 och 5, se Figur 1.  

 

C6 

C5 

 

Figur 1. Sektion över huset där mätningen utfördes. 

I rum C6 placerades en vibrator som kom att utgöra källan i mätningarna, se Figur 2a. 
Vibratorn skapar sinussignaler vid önskad frekvens. I detta försök sveptes lasten från 0 till 
500 Hz, vilket ger en relativt konstant last inom detta frekvensområde. Vibratorn placerades i 
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en punkt ungefär mitt i rummet, se Figur 2b, bredvid vibratorn används en referens 
accelerometer. 

 

a) 

 

Shaker position 

Room C6 
 

b) 

Figur 2. Mätuppställning: a)vibratorn som använts som källa och b)vibratorns placering i 
rummet. 

På alla väggar och i taket i rum C5 mättes accelerationsresponsen med hjälp av 12 
accelerometrar. Dessa placerades i ett rutmönster med 0.5 till 2 meters avstånd. 
Accelerometrarna flyttades till nya placeringar 15 gånger och på så sätt kunde 181 punkters 
respons registreras, se Figur 3a. Samtidigt som mätningen utfördes användes en mikrofon för 
att registrera ljudtrycket i rummet vid samma frekvenser. Mikrofonen hölls i mitten av 
rummets höjd i 15 olika placeringar, se Figur 3b. Signalbearbetning har gjort med 
programvaran SignalCalc (2002). 
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Figur 3. Figuren visar rutmönstret som a) accelerometrarna placerats i och b) rutmönstret i 
rummets medelplan där mikrofonerna placerats. 

Då mätningen genomfördes var alla väggar i mottagarrummet gipsade, men inte spacklade 
och målade. Golvet hade inget ytskikt och golvvärmen var inte installerad. Däremot var 
urspårningarna påbörjade för detsamma. Väggarna i mätrummet är betecknade enligt Figur 4. 

 

Wall C Wall A 

Wall D 

Wall B 

Room C5 
 

Figur 4.  Definitioner av rum C5’s ytor. 
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Resultat, diskussion och slutsatser 

Ljudtryck i rummet 

Ljudtrycket i rummet är inte jämförbart med traditionella ljudmätningar då en annan källa 
använts och därmed ger mätningarna inte underlag för att fastställa ljudklass. Däremot är de 
relativa nivåerna vid olika frekvenser intressanta då en hög nivå i ljudtryck vid någon 
frekvens antas härstamma från en vibrerande del av strukturen vid samma frekvens. Resultat 
från de 15 mikrofonerna som använts i form av ljudtryck som funktion av frekvens visas i 
Figur 5. 
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Figur 5. Ljudtrycket i dB re 20e-5 Pa hos de 15 mikrofonerna. 

Relation mellan ljudtryck och överföringsfunktioner hos olika ytor  

Överföringsfunktionen mellan pålagd last och acceleration för den aktuella accelerometern 
beräknas genom att registrera acceleration och dividera med den pålagda lasten över hela 
frekvensspannet. Ett överföringsfunktionsmedelvärde för varje yta har beräknats som summan 
av ytans alla överföringsfunktioner dividerat med antalet accelerometrar. På liknande sätt har 
ljudtrycken i rummet medelvärdesbildats. Då alla överföringsfunktioners medelvärden ritas i 
samma kurva, se Figur 6, kan intressanta samband mellan ljud och strukturdelars vibrationer 
studeras. 
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Figur 6.  Ytornas medelöverföringsfunktioner samt medelljudtrycket/1000 i rummet. 
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Energifördelning mellan flankerande ytor 

Rörelserna i de fem undersökta flankerande ytorna antas vara det enda som skapar ljudtrycket 
i rummet. Dvs den kinetiska energin i ytorna omvandlas till ljudtrycksenergi i luften. Om den 
kinetiska energin är så låg som möjligt kommer därmed även ljudtrycket att bli lägre. För att 
därför kunna sänka ljudtrycket vid olika frekvenser är det intressant att se vilken yta som vid 
varje frekvens står för den största andelen kinetisk energi. Under mätningen har 
accelerometrarna placerats ut i ett rutmönster därför kan varje accelerometer antas 
representera rörelserna för den omkringliggande ytarean (fönster etc har uteslutets). 
Överföringsfunktionerna på acceleration beräknas om till överföringsfunktioner på hastighet 
och en kinetisk energi beräknas, denna multipliceras med sin representations ytarea. Därefter 
kan alla bidrag för de respektive flankerande ytorna tas fram. Till sist fås en procentuell 
energifördelning över hur den kinetiska energin fördelar sig mellan ytorna över hela 
frekvensområdet, se Figur 7. 
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Figur 7.  Energifördelning mellan de olika flankerande ytorna. 

Diskussion och slutsatser 

Det beskrivna sättet att mäta är inte så vanligt. Ofta håller man sig till standardmätningar med 
hammarapparat som ljudkälla och förfinar mätningarna i olika grad. I forskningshänseende 
kan dock den beskrivna mätmetoden ge viktiga fördelar. Den ökar kunskapen om hur energin 
fördelar sig och hur de olika stomdelarna samarbetar med varandra. Att använda en vibrator 
där lastens frekvensinnehåll kan styras är bra då det är lätt att skapa laster av samma storlek 
inom hela det önskade frekvensbandet. Redan 1982 konstaterade Craik (Craik 1982) att det 
fungerar bra att använda impulslast då strukturbundet ljud studeras. 

Mätningarna visar att det är taket som har de största rörelserna inom de studerade 
frekvenserna. Om taket förbättrades ytterligare i de låga frekvenserna skulle troligen även 
ljudmiljön förbättras avsevärt. 
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Mätningar av akustik och vibrationer vid Limnologen 
Delphine Bard, Lunds tekniska högskola och Lars-Göran Sjökvist, SP Trätek 

Introduktion 
Den största utmaningen för en akustiker när man bygger höga trähus är att förutse och minska 
ljudöverföring mellan olika utrymmen, speciellt flanktransmissionen. 

I denna studie har mätningar av stegljudsnivå och reduktionstal genomförts i vertikalled 
mellan lägenheter vid Limnologen. Mätningarna gjordes vid olika våningsplan för att utreda 
om det finns systematiska skillnader som beror av höjden.  

För att minska risken för ljudspridning genom flanktransmission har man i Limnologen 
använt elastomerer vid bjälklagens upplag. I husets lägre delar är den statiska lasten högre, 
varför man använder styvare elastomerer där än högre upp i huset. Tanken är att undersöka 
huruvida detta ger upphov till stora skillnader i ljudisolering beroende av våningshöjd eller på 
grund av de olika styva elastomererna.  

En undersökning av en enskild knutpunkt har också genomförts för att ge en bättre förståelse 
för hur ljud sprider sig i dessa konstruktioner. Vibrationsmönstret för en enskild platta har 
också undersökts av samma skäl.  

Mätningar 
Flera mätningar genomfördes för att utvärdera akustiken i byggnaderna vid Limnologen: 

• Reduktionstal och stegljudsnivåer mättes mellan våningsplan på flera höjder för att se 
hur de olika elastomererna påverkar ljudisoleringen, 

• Spridningen av vibrationer i bjälklaget mättes för ett av de största bjälklagen. 

• Flantransmission mättes genom en knutpunkt. 

Reduktionstal och stegljud 

Reduktionstal och stegljud mättes mellan våningar på flera olika våningsplan för att se 
skillnaden mellan de elastomerer som användes. Elastomererna används för att kunna 
kombinera bra statisk lastupptagning med god ljudisolering.  

Tabell 1. Placering av de olika elastomerena under relevanta väggar. 

Våning Vägg 1 Vägg 2 Vägg 3 

2 Sylodyn NF Sylomer T CB 14-R 

3 Sylodyn NF Sylomer T CB 14-R 

4 Sylodyn NF Sylomer V Sylodyn NF 

5 Sylodyn NF Sylomer V Sylodyn NF 

6 Sylomer T Sylomer V Sylodyn NF 

 

Uppställning för att mäta vibrationsmönster 

Vibrationsmönstret för ett bjälklag mättes vid slumpmässiga valda punkter inom en area som 
var 4 gånger 4 meter. Den slumpmässiga placeringen användes för att slutsatserna från 
studien då blir giltiga över hela mätytan. Excitationspunkten valdes till (2,0.8), vilket är 
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ungefär mitt emellan två bjälkar och mitt i mätområdet i den andra riktningen. X-axeln 
definierades i riktning utmed bjälkarna.  

Hammarapparaten användes för att excitera bjälklaget. Endast en av hammarna användes för 
att exciteringen inte skulle bli allt för utspridd. Figur 1 visar uppställningen. Av figuren 
framgår också att träplattan har spår i överdelen, plattans yta var alltså inte helt jämn. 
Accelerometrarna skruvades fast med två skruvar i varje. Alla accelerometrar placerades som 
nämnts slumpmässigt. 

                            
Figur 1. (vänster) Hammarapparten, endast en hammare användes. (höger) Varje 

accelerometer var fastsatt med två skruvar. 

Uppställning för mätning över knutpunkt 

För att mäta ljudtransmission, direkt (1) och flanktransmission (2), genom en knutpunkt i trä 
(se fig. 3 (a)); behövs två typer av instrument. En hammarapparat och accelerometrar, se fig. 3 
(b). 

Det testade bjälklaget exciterades med hammarapparaten, vilken ger reproducerbar excitering. 
Endast en av fallhammarna användes. En uppsättning av 16 accelerometrar registrerade 
vibrationsresponsen. Accelerometrarna flyttades flera ggr för att kunna utvärdera 
vibrationsmönstret runt knutpunkten. Mätningar gjordes utmed fyra linjer i varje rum. 

 

                     
Figur 2. Uppställning för knutpunktsmätning 
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Figur 3. Mätningar utmed olika linjer runt knutpunkten. 

Resultat 

Reduktionstal och stegljudsnivåer 

I Figur 4 kan man se hur stegljudsnivån ändras per våning genom träkonstruktionen vid 
Limnologen. 

 
Figur 4. Ökningen av stegljud per våning mellan bjälklag, medelvärden (cirklar) och dess 

95% konfidensintervall, för varje tersband. Positiva värden betyder att stegljudet 
ökar när man kommer högre upp i huset.  

Mätningarna utfördes med mottagarummet på våning 2 till 6. Skillnaden visas som dB per 
våning. Mellan 250 och 500 Hz kan man se att medelvärdet är mellan 1 och 2 dB per våning. 
Skillnaden mellan understa och översta våningen kan därför bli över 10 dB i ett hus av 
Limnologens storlek.  

Vibrationsmönster 

Vibrationsmönstret mättes för ett bjälklag som var 4×4 meter. Ljudets avklingning från källan 
beräknades tillsammans med sitt 95-procentiga konfidensinterval. Beräkningarna delades upp 
i två huvudriktningar: en utmed balkarna och den andra tvärs balkarna. Den resulterande 
avklingningen syns i Figur 5. Man kan konstatera att avklingningen är svag för det aktuella 
bjälklaget. För det mesta är avklingningen mindre än en halv dB per meter.  
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Figur 5. (a) Avklingningens medelvärde utmed bjälkarna (cirkel) tillsammans med 95% 

konfidensintervall. (b) Avklingningens medelvärde tvärs bjälkarna (cirkel) 
tillsammans med 95% konfidensintervall. 

Figur 6 visar dämpning i radiell riktning vilken påverkas mest av geometrisk spridning. 

 
Figur 6. Geometrisk spridning, [dB/avståndsfördubbling], från hammaren och spridningens 

95% konfidensintervall. 

Flanktransmission – Excitationsrum 

Sändarrummets egenskaper och utrustningens uppställning är viktiga för att förstå de 
uppmätta resultaten. Den aktuella uppställningen finns illustrerad i Figur 7, med den aktuella 
knutpunkten i toppen och bjälkarnas placering syns som vertikala linjer. Koordinaterna utmed 
x-axeln syns i figurens nedre del. Hammarapparaten placerades ungefär i mitten av rummet, 
den röda symbolen. Den närmaste vibrationsvägen mellan hammaren och accelerometrarna 
illustreras med raka linjer, dessa visar vad som i första hand mäts. När en våg propagerar 
utmed bjälklaget och genom väggar möts den av bjälkar och reglar etc. Dessa påverkar vågens 
riktning och styrka. Mätningarna påverkas därför i olika grad av indirekta vågor som framför 
allt reflekterats vid rummets väggar. En sådan indirekt påverkan illustreras i Figur 7 av den 
vänstra linjen som först reflekteras vid ytterväggen innan den når en accelerometer. Flera 
accelerometrar var placerade nära väggens reglar för att mäta på båda sidor om reglarna. 
Några accelerometrar användes också för att mäta längre från reglarnas närfält. På golvet 
placerades mätlinjen 5 och 50 cm från väggen och på väggen placerades mätlinjen 10 och 
100 cm från golvet. Placeringen av accelerometrarna var densammas i rummet på andra sidan 
skiljeväggen. På det viset placerades accelerometrarna i par mitt emot varandra på var sida 
väggen. Till sist speglades hela uppställningen till de två rummen under. Golvets 
accelerometrar fick således parkompisar i undervåningens tak. Samplingstiden för varje 
mätning var 10 sekunder. Systemet samplade data med 9500 Hz frekvens.  
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Figur 7. Placering av båda linjerna med mätpunkter på bjälklaget 

Mätningar i exciteringsrummet 

Mätdata från samma rum som hammaren ger viktig information om hur vibrationerna sprider 
sig utmed bjälklaget. Man vet att många parametrar påverkar det slutliga mätresultatet, t.ex: 

• Avståndet till hammaren: vibrationerna förväntas avta exponentiellt med distansen. 
Detta antagande kommer att verifieras och hänsyn tas till detta i beräkningar.  

• Infallsvinkel: eftersom bjälklaget består av flera lager trä som korsar varandra 
vinkelrät kan man anta att det finns ett vinkelberoende för vibrationernas beteende. 

• Reflektionerna vid väggarna: resultatet från en accelerometer som placeras nära en 
vägg kommer att bli annorlunda eftersom väggen reflekterar mycket av den 
inkommande vågen. Den reflekterade vågen kommer att adderas till det som 
accelerometern mäter. Desto närmare väggen desto kortare väg går vågen och 
desto mer påverkar den därför mätresultatet.  

 

I Figur 8 visas den maximala accelerationsamplituden som en funktion av avståndet till 
hammaren. Avståndet varierar från 30 cm till 263 cm. En semilogaritmisk skala används. Som 
man kan förvänta sig bildar mätpunkterna en rät linje. Detta gäller bara den hälft av 
mätpunkterna närmast hammaren. Resterande punkter följer en motsatt trend, nämligen att 
vibrationerna ökar med avståndet. Orsaken är att påverkan från väggen ökar när man kommer 
närmare väggen. Om reflekterande våg från väggen är i fas med den direkta vågfronten från 
hammaren adderas dessa. Motsatt gäller om den reflekterande vågen är i motfas.  

Eftersom den exponentiella avklingningen är känd kan man beräkna vibrationernas amplitud 1 
meter från hammaren. Med dessa data kan man sedan rita vibrationernas vinkelberoende. 
Resultatet syns i Figur 8(a). 
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Figure 8. (a) Normaliserad acceleration som funktion av vinkel från hammaren. (b) Tiden för 

en våg att nå en accelerometer som funktion av sträckan. 

En liknande strategi kan användas för att avgöra ljudhastigheten i träbjälklaget. Eftersom 
accelerationen från de 16 accelerometrarna spelades in samtidigt, kan man se när vågfronten 
når de olika positionerna. I Figur 8(b) visas tiden för första vågfronten som en funktion av 
avståndet till accelerometern. Linjens lutning avslöjar att våghastigheten i bjälklaget är 674 
m/s.  

Experimenten visar att tiden för varje vibrationspuls är ungefär 40 ms när man bara mäter den 
direkta vågfronten, dvs. för punkter som ligger långt från väggar. Som en tumregel kan vi 
därför anta att vi kan se en reflekterad vågfront om den kommer åtminstone 20 ms efter den 
direkta vågfronten. Med tanke på ljudhastigheten i bjälklaget ger det att vi kan se reflexer som 
haft en gångväg av minst 13 m.  

För att man klart ska kunna skilja ut reflekterade vågor skulle man därför egentligen inte 
placera accelerometrar närmare någon vägg än 6,5 m. Av praktiska skäl är det dock inget 
alternativ för den aktuella uppställningen. Det säkraste sättet att ta fram relevant information 
torde vara att använda många mätpunkter och göra statistiska analyser av resultaten.  

Transmission över knutpunkten 

I Figur 9 visas transmissionförlusterna för alla transmissionsvägar från knutpunkten. Eftersom 
mätningarna inte är gjorda precis inne vid knutpunkten extrapolerades mätvärdena så att de 
använda värdena nedan bara redovisar transmissionsförlusten över väggen. Resultaten 
redovisas först för mätningarna som gjordes på väggarna. Den uppritade koefficienterna visar 
kvoten mellan accelerationen i mottagarväggen och golvet i excitationsrummet.  

Det enda rummet som har hög transmissionskvot är sändarrummet självt. Där är vibrationerna 
fyra ggr starkare än i de andra rummen. Man kan också konstatera att nivåerna är lite högre i 
vänstra delen av rummet. Den vänstra delen angör mot ytterväggen. Det kan vara ytterväggen 
som transmitterar en del ljudenergi.  

I Figur 10 visas samma resultat från transmission till golv respektive tak i de angränsande 
rummen. I motsats till väggmätningarna kan här tydligt urskiljas mycket höga transmissioner 
mellan exitationsrummet och rum 1. Där är också transmissionen mycket högre för högra och 
vänstra kanten, vilket kan förklaras av flankerande väggars närvaro. Även transmissionen till 
rum 3 är ganska hög. Detta behöver inte bara förklaras av knutpunkten utan en del av 
transmissionen kan mycket väl komma direkt genom bjälklaget. 
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Figur 9. Transmissionskvot över knutpunkten från golvet i exitationsrummet till väggen i 
exitationsrummet (övre vänstra), i rum 1 (övre högra), i rum 2 (nedre högra) och i 
rum 3 (nedre vänstra). Kvoten är definierad som kvoten för accelerationen före och 
efter knuten och ritas som en funktion av x-koordinaterna utmed knuten.  
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Figur 10. Transmissionskvot över knutpunkten från golvet i exitationsrummet till golvet i rum 
1 (övre högra), i rum 2 (nedre högra) och i rum 3 (nedre vänstra). Kvoten är 
definierad som kvoten för accelerationen före och efter knuten och ritas som en 
funktion av x-koordinaterna utmed knuten. 
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Slutsatser 
Vibrationerna i det aktuella träbjälklaget avtog ganska långsamt jämfört med traditionella 
träbjälklag. Minskningen var ganska lika i båda huvudriktningarna. Den geometriska 
dämpningen var däremot förhållandevis stor. Man kan härav konstatera att det i huvudsak är 
den övre massivträskivan som inverkar på vibrationerna medan bjälkarna inte hade någon 
större inverkan. Troligen är massivträskivan så tjock att bjälkarna vid de uppmätta 
frekvenserna inte spelar någon roll.  

Ljudisoleringen mellan bjälklag mättes med både stegljud och luftljud. Resultaten i Figur 4 
visar att stegljudsisoleringen kan skilja betydligt beroende av om man bor högt upp eller långt 
ner. Även om det ur medelvärdessynpunkt kan skilja mer än 10 dB har mätningarna inte helt 
fastställt att det faktiskt existerar någon skillnad alls. Även om våningarna nominellt var lika 
förutom elastomererna är variationerna i konstruktion och mätprocedurer mycket stora. För att 
med hög signifikans kunna fastställa att det föreligger en systematisk skillnad behövs mer 
omfattande studier.  

Omfattande mätningar av vibrationsspridning genom knutpunkten (vägg/bjälklags-
anslutningen) har genomförts. Det fanns nästan inte någon reduktion av vibrationerna över 
knutpunkten till samma bjälklag i nästa lägenhet. Reduktionen var bara 3 dB, dvs 50% av 
inkommande vibrationsnivåer kunde uppmätas efter knuten. I andra mätningar av knutpunkter 
i lätta konstruktioner har man sett värden över 25 dB. Man ska dock ha klart för sig att detta 
inte säger allt om den slutliga ljudisoleringen. Betydligt mindre vibrationer nådde däremot 
väggarna i de anslutande rummen.  
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Önskat och upplevt kundvärde – är Limnologens 
slutanvändare nöjda? 

Tobias Schauerte, Växjö universitet, Teknik och design 

Sammanfattning 

Föreliggande undersökning visar att kunderna som köpte en lägenhet i Limnologen (husen A 
och B) upplever trä som byggnadsmaterial i stommen mycket positivt, bättre än vad de 
förväntade sig. Kundernas tillfredsställelse är således positiv och faktorerna ”försäljnings-
material”, ”tillvalsmöjligheter”, ”noggrann genomgång av alla steg i köpprocessen”, 
”utsikten”, ”lägenhetsstorlek” och ”byggnadsmaterial i stommen” är de mest betydelsefulla 
faktorerna för att uppnå tillfredsställelsen.  

Aktiviteterna kring själva produkten, som ”flyttinformation”, ”samarbete mellan arbetsledare 
och hantverkare”, ”inflyttningsklar lägenhet” och ”köpprocessen” måste dock förbättras, då 
dessa visade den största diskrepansen mellan önskat och upplevt kundvärde. 

Bakgrund  
De senaste åren har flervåningshus i trä intagit en större marknadsandel på den svenska 
byggmarknaden och globalt sett finns svenska byggföretag bland de främsta som utvecklar 
och bygger dessa hus (Näringsdepartementet, 2004). Med hjälp av den nationella 
träbyggnadsstrategin ska positionen för flervåningshus i trä förbättras. Genom 
industrialiserade produktionsprocesser ska fördelarna av byggmaterialet trä utnyttjas och på så 
sätt höja kvalitén på slutprodukten. 

Att positionera en produkt på marknaden innebär dock mer än produktionsprocesser, 
förbättring av tekniska egenskaper eller annat man kan göra med själva produkten. 
Positioneringen är hur man påverkar kundernas medvetande. En produkts position är platsen i 
kundernas medvetande, dvs. hur målgruppen upplever produkten (Ries and Trout, 1981). En 
positiv produktupplevelse leder i sin tur till ett positivt kundvärde och -tillfredsställelse 
(Woodruff, 1997), vilket anses vara några av dagens främsta konkurrensfördelar (Cengiz and 
Kirkbir, 2007). Kunderna, i detta fall de boende, och deras tillfredsställelse innehar därför en 
central roll i positioneringsprocessen av flervåningshus i trä. 

Att enbart ta hänsyn till det upplevda kundvärdet kan dock leda till fel slutsatser. Om det 
upplevda kundvärdet är högt, men kundernas förväntningar och önskemål innan produkten 
användes (önskat kundvärde) är högre, så skulle felaktiga slutsatser dras. Därför måste det 
upplevda kundvärdet ses relativt det önskade kundvärdet. Dessa två faktorer tillsammans kan 
sedan återspegla kundernas tillfredsställelse.  

Projektets genomförande 
Undersökningsobjekt är kvarteret Limnologen som består av fyra åttavåningshus, A – D. 
Kunden är de som köpte en lägenhet i hus A eller B. Hus C och D är idag inte färdigställda 
och ingår därför inte i undersökningen. Produkten är lägenheterna i kombination med 
kompletterande utrymmen som de boende använder som till exempel tvättstuga, förråd eller 
parkeringsplats. 

Ovan nämnda nyckelbegrepp ”önskat kundvärde”, ”upplevt kundvärde” och 
”kundtillfredsställelse” har undersökts. Skillnaden mellan det önskade och det upplevda 
kundvärdet innebär att en tidsaspekt måste tas med i beräkning. Det önskade kundvärdet 
mättes innan kunderna flyttade in i sina lägenheter men genomgått köpprocessen, medan 
mätningen av det upplevda kundvärdet genomfördes några veckor efter inflyttningen. 



Del 2. Delprojektrapporter i sammanfattning  66 

Undersökningen genomfördes i form av två kundenkäter som innehöll frågor, vilka 
utarbetades i samarbete med byggherren. Frågornas utformning anpassades sedan till 
vetenskapliga ändamål, så att vissa statistiska analyser kunde genomföras. Det förekom både 
öppna och slutna frågor. För de slutna frågorna användes en 10-gradig Lickert-skala.  

Den första enkäten skickades till 65 personer, 31 som köpte lägenhet i hus A och 34 i hus B. 
Av dessa svarade 30 (14 hus A, 16 hus B). Svarsfrekvensen låg därmed sammantaget på 
46 %. Alla 30 som svarade på första enkäten fick sedan även andra enkäten. Av 
metodologiska skäl skulle svaren på andra enkäten, från personer som inte svarade på första 
enkäten, inte kunna användas. Av dessa 30 svarade 22 (12 hus A, 10 hus B), vilket ger en 
sammanlagd svarsfrekvens på 73 % på den andra enkäten. 

Svaren analyserades med hjälp av SPSS version 16, där deskriptiva såväl som regressions- 
och korrelationsanalyser genomfördes. 

Resultat, diskussion och slutsatser 
De redovisade resultaten är ett av författaren bestämt urval, vilket dock ska återge en 
helhetsbild av den genomförde undersökningen. För hela resultatet i form av en detaljerad 
analys, presentation och tolkning av svaren till alla frågor hänvisas till eventuella senare 
rapporter och publiceringar, samt byggherren Midroc Property Developments 
projektansvarige och informationsavdelning. 

Önskat kundvärde 

Det önskade kundvärdet, dvs. vad kunderna förväntade sig, var för de flesta frågor mycket 
högt. Många svar till frågorna som mätte detta koncept hade ett medelvärde mellan 9 och 10. 
Det högsta medelvärdet visade sig vid frågan om ”slutresultatet”, dvs. den färdiga lägenheten, 
där samtliga respondenter svarade med det högst möjliga värdet 10. Detta känns rätt naturligt, 
eftersom förväntningar och önskemål brukar vara höga inför en investering som en 
bostadsrätt. Andra frågor med högt medelvärde innehöll faktorer som ”kompetent säljare”, 
”tydligt informationsmaterial inför avtalstecknandet” eller ”relation mellan insats och 
månadsavgift”, ”lägenhetsstandard”, ”städad lägenhet vid inflyttningen” med mera. Tabell 1 
visar en fråga som exempel: 

Tabell 1. Svarsfördelning på frågan: ”Hur viktigt är ett bra bemötande från säljarens sida 
för dig?” 

Svarsalternativ 1 (inte alls 
viktig) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (mycket 
viktig) 

Total 

Antal svar 0 0 0 0 0 0 0 5 2 23 30 
Fördelning i % 0 0 0 0 0 0 0 17 7 76 100 

 

Det fanns dock svar på frågor som innehöll faktorer vilka inte hade lika höga medelvärden, 
dvs. som inte var lika viktiga för kunderna eller där kunderna inte hade så höga förväntningar. 
Exempel på dessa är ”gemensamma ytor”, ”lekplats”, ”trädgård” eller ”barnvagnsförråd”. 
Med tanke på kundernas troligtvis subjektiva förhållningssätt till var och en av dessa faktorer 
så känns även dessa värden naturliga.  

Samma resonemang gäller även ”typ av byggnadsmaterial i stommen”. Som tabell 2 visar, så 
är svaren inte entydiga utan mer fördelade, dvs. kunderna vet inte riktigt vad man kan eller 
ska förvänta sig och är därför mer försiktiga. Medelvärdet ligger här på 6.93. 
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Tabell 2. Svar på frågan: ”Typ av byggnadsmaterial i stommen är mycket viktig för mig.” 

Svarsalternativ 1 (instämmer 
inte alls) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (instämmer 
helt och hållet) 

Total 

Antal svar 0 0 1 3 4 6 3 6 2 5 30 
Fördelning i % 0 0 3 10 13 20 10 20 7 17 100 

 

Upplevt kundvärde 

Det upplevda kundvärdet, dvs. hur kunderna upplever sina lägenheter, är generellt sett ganska 
positivt och de flesta svar har ett medelvärde mellan 6 och 8. Faktorerna med de högsta 
medelvärdena, dvs. det som kunden är mest nöjd med, är ”utsikten”, ”rumshöjd”, ”rums-
planering” och som tabell 3 visar, ”typ av byggnadsmaterial i stommen”.  

Tabell 3. Svar på frågan: ”Jag är nöjd med byggnadsmaterialet i stommen av detta hus.” 

Svarsalternativ 1 (instämmer 
inte alls) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (instämmer 
helt och hållet) 

Total 

Antal svar 0 0 0 1 0 0 1 3 4 12 22 
Fördelning i % 0 0 0 5 0 0 5 14 19 57 100 

 

Responsen kring trä som byggnadsmaterial i stommen är alltså positiv och visar att det finns 
en acceptans för flervåningshus i trä på marknaden. Mer om detta i nästföljande underkapitel. 

Faktorer som kunderna däremot inte accepterar i lika hög grad och som därför har ett lägre 
medelvärde är till exempel ”samarbete mellan arbetsledare och hantverkare”, ”parkeringen”, 
”cykelförråd”, ”inflyttningsklar lägenhet” och även ”slutresultatet”, som tabell 4 visar. 

Tabell 4. Svar på frågan: ”Hur blev slutresultatet?” 

Svarsalternativ 1 (mycket 
dåligt) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (mycket bra) Total 

Antal svar 1 1 2 1 4 1 0 6 0 1 171 
Fördelning i % 6 6 12 6 23 6 0 35 0 6 100 

 

Några av ovanstående resultat kan troligen förklaras med att en viss del av de gemensamma 
ytorna fortfarande inte är färdigställda, eftersom byggnationen för hus C och D pågår. Utöver 
det så måste det konstateras att en del problem uppstått i samband med efterarbeten, som inte 
är avslutade ännu, vilket påverkar kundernas upplevelse på ett negativt sätt.  

Relationen mellan önskat och upplevt kundvärde 

Sambandet mellan kundernas förväntningar och deras faktiska upplevelse visar att för mer än 
70 % av faktorerna hade kunderna högre förväntningar än vad de kunde uppleva. Några av de 
faktorer där den negativa skillnaden mellan önskat och upplevt kundvärde är som högst är 
”slutresultat”, ” samarbete mellan arbetsledare och hantverkare”, ” inflyttningsklar lägenhet”, 
”parkeringen” och även ”flyttinformation”. Om man försöker kategorisera alla faktorer så kan 
man konstatera att den negativa relationen gäller i synnerhet för köpprocessen (10 av 10 
faktorer), gemensamhetsanläggningarna (3 av 4), inflyttningen (4 av 5) och vissa detaljer som 
berör själva lägenheten (10 av 19). 

I vissa fall var dock det upplevda kundvärdet högre än det önskade. Några av dessa faktorer är 
”barnvagnsförråd”, ”rumshöjd”, ”rumsstorlek” och sedan även ”typ av byggmaterial i 

                                                 
1 Fem av 22 svarade inte på denna fråga utan valde att kommentera frågan på följande sätt: Det är ju inte färdigt 
än! 
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stommen”. I det sistnämnda fallet ligger det upplevda medelvärde 2.17 högre än det önskade 
medelvärde, vilket är anmärkningsvärt.  

Jämförelsen mellan önskat och upplevt kundvärde visar att felaktiga slutsatser hade dragits 
ifall man enbart hade tagit hänsyn till det upplevda kundvärdet, eftersom de flesta 
medelvärdena för upplevt kundvärde visade sig vara positiva. I och med att kundernas 
förväntningar kring många faktorer var högre från början, så måste dessa faktorer betraktas 
mer kritiskt eftersom man i realiteten inte kunde leva upp till det önskade kundvärdet. 

Kundtillfredsställelse och betydelsefulla faktorer 

Första gången kundernas tillfredsställelse mättes var direkt efter att kunden hade bestämd sig 
för att köpa bostadsrätten, se tabell 5. Medelvärdet på svarsfördelningen ligger på 8.97. 

Tabell 5. Svarsfördelning på frågan: ”Hur nöjd var du strax efter du bestämde dig för att 
köpa din bostadsrätt?” 

Svarsalternativ 1 (inte alls 
nöjd) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (mycket 
nöjd) 

Total 

Antal svar 0 0 0 0 1 1 1 7 5 15 30 
Fördelning i % 0 0 0 0 3 3 3 23 17 50 100 

 

De allra flesta var alltså väldigt nöjda vid denna tidpunkt, 50 % var mycket nöjda. Genom en 
regressions- och korrelationsanalys kunde signifikanta faktorer identifieras som är av 
betydelse för kundtillfredsställelse. Dessa är ”försäljningsmaterial”, ”tillvalsmöjligheter” och 
”noggrann genomgång av de olika stegen i köpprocessen”.  

Andra gången kundtillfredsställelsen mättes var några veckor efter inflyttningen. Medelvärdet 
vid denna tidpunkt var 7.73 och svarsfördelningen enligt tabell 6. 

Tabell 6. Svarsfördelning på frågan: ”Hur nöjd är du totalt sett, efter du har bott i din 
lägenhet ett tag nu?” 

Svarsalternativ 1 (inte alls 
nöjd) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 (mycket 
nöjd) 

Total 

Antal svar 0 0 0 0 1 3 5 8 2 3 22 
Fördelning i % 0 0 0 0 4 14 23 36 9 14 100 

 

Även om kunderna fortfarande är nöjda, så sjönk medelvärdet i jämförelse med första 
tidpunkten med 1.24. Anmärkningsvärt är dessutom att antalet kunder som var mycket nöjda 
sjönk från 50 % till 14 %.  

De genomförda regressions- och korrelationsanalyserna visade att ”utsikten”, 
”lägenhetsstorlek” och ”byggmaterial i stommen” var mycket signifikanta och betydelsefulla 
för kundernas tillfredsställelse vid denna tidpunkt. 
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Kompletterande resultat 

Utöver dessa resultat så tycker kunderna att: 

”Jag köpte ’den ideala lägenheten’ för mig.” (Medelvärde 8.23) 

”Min lägenhet är värd sina pengar.” (Medelvärde 8.29) 

”Jag känner mig trygg i min lägenhet.” (Medelvärde 9.5) 

”Jag trivs i min lägenhet.” (Medelvärde 9.24) 

Dessutom tyckte majoriteten att man inte kunde ”köpa en bättre lägenhet till samma pris som 
den jag köpte.” 

Diskussion och slutsatser 

Det finns ett antal flervåningshus i trä i Sverige idag. ”Wälludden” i Växjö med fem våningar 
och ”Inre hamnen” i Sundsvall med sex våningar kan i detta sammanhang nämnas som 
exempel. Men eftersom Limnologen är den första etappen inom Välle broar-projektet, kan 
man se dessa fyra åttavåningshus som referensobjekt för modernt träbyggande. Detta gäller 
även utöver nationella gränser, då många utländska besökare visades runt på arbetsplatsen 
under själva byggtiden. Positioneringsprocessen för flervåningshus i trä är alltså i full gång. 
Som ovan nämnt, innehar kunden en central roll i denna process och nedanstående slutsatser 
kan påverka positioneringsprocessen både positivt och negativt.  

• Kunderna upplever trä som byggnadsmaterial i stommen av flervåningshus på ett 
mycket positivt sätt, till och med bättre än förväntat. 

• Kundtillfredsställelsen var genomgående positiv vid olika tidpunkter under hela 
processen från köpbeslut till tiden efter inflyttningen. 

• De mest betydelsefulla faktorerna för kundtillfredsställelsen efter köpbeslutet är 
”försäljningsmaterial”, ”tillvalsmöjligheter” och ”noggrann genomgång av de olika 
stegen i köpprocessen”. 

• De mest betydelsefulla faktorerna för kundtillfredsställelsen efter inflyttningen är 
”utsikten”, ”lägenhetsstorlek” och ”byggmaterial i stommen”. 

• De flesta kunder tycker att de har köpt den ’ideala lägenheten’ som ’är värd sina 
pengar’ och att de inte kunnat köpa en bättre lägenhet till samma pris.  

• Kunderna hade framförallt förväntat sig att ”köpprocessen”, ”inflyttningen”, 
”gemensamhetsanläggningar” och vissa detaljer som berör själva lägenheten hade 
fungerat eller varit bättre än vad de är. 

Det intressanta med sistnämnda slutsats är att det mest är faktorer som ingår i servicen eller 
arbetet kring själva huvudprodukten som visar sig vara negativa. ”Försäljningsmaterial”, 
”flyttinformation”, ”samarbete mellan arbetsledare och hantverkare”, ”inflyttningsklar 
lägenhet” med flera ingår alla i någon form av management och planeringsaktivitet. Dessa 
kan dock inte negligeras och här måste förbättringsarbete påbörjas, eftersom det finns lika 
många kunder som har köpt eller kommer att köpa en lägenhet i hus C och D. 

Positioneringen av flervåningshus i trä är en dynamisk process som påverkas av alla 
inblandade aktörer. Kunderna upplever trä mycket positivt och är väldigt nöjda med sina 
lägenheter. Om aktiviteterna kring själva huvudprodukten förbättras så kommer strategin för 
”mer trä i byggandet” och positioneringen av flervåningshus i trä bli ännu mer framgångsrik. 
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Tidsstudie av stommontaget 
Johan Vessby, Växjö universitet 

Sammanfattning  

Med syfte att analysera montagetider under uppförandet av den bärande stommen i husen på 
kvarteret Limnologen har en virtuell BIM- modell (Building Information Model) byggts upp. 
Montaget av de levererade planelementen har på detta sätt kunnat följas i detalj och slutsatser 
har varit möjliga att dra. Två av de viktigaste slutsatserna i rapporten är att montagetiden i 
genomsnitt minskat mellan hus 1 och hus 3 samt att montagetiden i genomsnitt minskat högre 
upp i de respektive husen. Detta indikerar att det bör gå att minska den totala montagetiden 
för liknande hustyper i ett framtida montage. 

Bakgrund  
Under perioden 1968 till 1998 fördubblades produktionskostnaderna för flerfamiljshus, 
medan motsvarande kostnadsökning för småhus var 70 % (Lutz och Gabrielsson, 2002). Detta 
innebär att produktionseffektiviteten för småhus blivit bättre relativt flerfamiljshus. I 
praktiken varierar förutsättningarna i dessa två olika segment av byggsektorn varför en direkt 
jämförelse är svår (Ekholm, Jönsson och Molnár, 2008). Trots det finns goda skäl att tro att 
det går att effektivisera flerbostadsbyggandet utifrån dagens nivå. 

Ett delsegment inom småhusbyggandet såväl som inom flerbostadsbyggandet är det med 
bärande trästomme. Skillnaden mellan dessa två delsegment är avsevärd då det inom 
småhusbyggandet finns en total marknadsdominans för bärande trästomme 
(Näringsdepartementet, 2004) medan situationen är betydligt annorlunda i flerbostadshus. I 
det senare fallet finns en växande andel trähus, men på nationell basis ett mycket begränsat 
antal som är högre än fem våningar.  

På grund av den kortvariga erfarenheten av flervånings trähusbyggande och den sedan 
tidigare generellt sett lägre effektiviteten vid flerfamiljshus finns all anledning att tro att det 
avsevärt går att öka effektiviteten i produktionen av flervåningshus med bärande stomme i trä. 
I denna studie utvärderas och analyseras montagetider för de prefabricerade planelementen 
som levereras till montageplatsen. Syftet är att identifiera moment i montageprocessen och 
därefter utvärdera olika aspekter på tidseffektiviteten vid montaget med hjälp av en virtuell 
BIM- modell. 

2D- cad 3D- cad vrml- fil 

 
 

Figur 1. De 2- dimensionella ritningarna förädlades till en 3- dimensionell modell som i sin 
tur konverterades till vrml- format för att få en modell som lätt kan användas i 
olika applikationer. 
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Projektets genomförande  

Utveckling av geometrisk modell 

För att skapa konstruktionsritningar till husen på kvarteret Limnologen har det 2- 
dimensionella ritprogrammet AutoCAD använts. Dessa ritningar har legat till grund för den 3- 
dimensionella modell som byggts upp i ADT. Modellen i ADT har i sin tur konverterats till 
vrml- format så att visualiseringen ska förenklas och för att förbereda för sammankoppling 
med tider från det insamlade materialet. I detta format möjliggörs publicering av modellen på 
webben (Vessby 2008a). Figur 1 ger en schematisk skiss över de tre olika faserna som gåtts 
igenom i hanteringen av modellen.  

Datainsamling av tider 

Insamling av tiderna som ligger till grund för analysen har skett med två olika noggrannheter i 
hus 1 respektive i hus 3. I hus 1 har samtliga vägg- och bjälklagselement som använts tidsatts 
vid koppling till traversen och när montaget av det slutförts. Totalt innebär det cirka 500 
tidsatta element för hela huset, då antalet monterade tidsatta bjälklagselement är 27 per våning 
och motsvarande antalet väggelement är 60 per våning. I hus 3 noterades tidpunkt för första 
och sista monterade byggelement för samtliga montagedagar. För både hus 1 och hus 3 har 
insamlad data från arbetsplatsen utvärderats i Excel såväl som i Ceco Visual, se tabell 1. 
Samtliga tider har samlats in av personalen som skött montaget.  

Tabell 1. Insamling av tider för varje byggelement (Hus 1), och för varje montageplan (Hus 
3). Tiderna har utvärderats i Excel och i Ceco Visual. 

 Datablad från arbetsplatsen 
Utvärdering och 
analys av tider i 

programmet Excel 

Utvärdering och 
analys i programmet 

Ceco Visual 

Hus 1 

 

Utvärdering där varje 
byggelement kan 
studeras separat. 

Analys i 4D där varje 
enskilt byggelement 
finns representerat. 

Hus 3 

 

Utvärdering där varje 
montagedag kan 
studeras separat. 

Analys i 4D där varje 
montagedag finns 

representerad. 

Visualisering av insamlade data och geometrisk modell 

Den modell som skapats kan utifrån olika definitioner kallas för en byggnads-
informationsmodell, BIM (Kiviniemi et al. 2008, Jongeling 2008). Skillnaden mellan 
konventionella BIM- modeller av den typ som normalt används och denna modell är att den 
information som kopplas till modellerna i det aktuella fallet snarast används som utvärdering 
av byggprocessen än som ett hjälpmedel innan den. Sammankopplingen av den geometriska 
modellen och de tider som samlats in har skett i programmet Ceco Visual. Programmet 
använder vrml- filen och visar byggelement i tur och ordning efter när de monterats. Figur 2 
visar hur insamlingen av geometrisk data och av tider skett för att slutligen  
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kunna visualiseras i Ceco Visual. Datan kan också användas separat i var och en av de olika 
faserna. I visualiseringsskedet är den fjärde dimensionen tid vilket gör det möjligt att studera 
montaget element för element före, under och efter montaget. Dessutom kan byggbarheten 
undersökas virtuellt innan det verkliga bygget startar. Montageordning och montagemetod 
kan diskuteras och utifrån erfarenhet kan en rimlig tidsuppskattning göras för ett helt bygge.  

Generella kommentarer kring stommontaget 

Montaget av de bärande elementen i stommen kan delas upp i fyra olika delar. Dessa är 
väggar (ytter- och innerväggar samt balk och pelare), bjälklag, loftgångar och hissväggar. Det 
generella förfaringssättet har varit att montera ytter- och innerväggar samt balkar och pelare 
en vecka och bjälklag, loftgångar och hissväggar nästföljande vecka. Därefter har 
väderskyddet höjts på efterföljande helg och montaget förberetts för ytterligare en cykel. 
Figur 3 visar ett foto från var och en av de fyra olika delarna av montaget. En film av 
montaget skapad av stillbildsfoton finns tillgänglig via webben (Vessby 2008b). 

Resultat, diskussion och slutsatser 

Resultat 

Montaget består i sin helhet av fem fulla bjälklagsplan med 27 tidsatta bjälklagselement i 
varje plan och sex hela våningar med 60 tidsatta väggelement i varje våning. Detta innebär 
totalt 135 bjälklagselement och 360 väggelement per monterat hus. Dessutom tillkommer 
ytterligare byggelement på den halva åttonde våningen. I Figur 4 framgår antalet monterade 
element per arbetsdag med datumangivelse för montaget av hus 1. Som jämförelse har 
montaget av hus 3 också lagts in i diagrammet, men datumen har justerats så att montaget 
startar samma vecka som för hus 1. 

Montage av väggelement Montage av bjälklagselement, loftgångselement och hisselement 

 
(a) (b) (c) (d) 

Figur 3. Montaget av den bärande stommen kan delas upp i fyra olika delar: (a) väggar, (b) 
bjälklag, (c) loftgångar och (d) hissväggar. 

 
Figur 2. De två processerna med utveckling av geometrisk modell samt datainsamling av 

tider kopplas samman till en 4- dimensionell visualisering av montaget. 
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Figur 4. Montage av vägg- och bjälklagselement visat per datum för hus 1. Resultatet av hus 

3 överlagras med god överensstämmelse. 

Ur Figur 4 framgår att den struktur som man arbetat efter med montage av väggar en vecka 
och bjälklag nästa vecka följts väl för båda husen. Montaget av väggar tar per våning ca 2,5 
montagedagar medan montaget av bjälklag tar ca 1,5 arbetsdag. Räknat på en arbetsvecka på 
40 timmar motsvarar montaget av väggar i genomsnitt ca 55 % (gäller både hus 1 och hus 3) 
av arbetstiden de veckor väggarna monteras medan bjälklaget har kostat ca 33 % av 
arbetstiden i hus 1 och ca 26 % i hus 3. De 7 procentenheters sänkning av montagetiden 
indikerar att montaget av bjälklag blivit mer effektivt i det senare av de två husen. 

För samtliga monterade väggelement kan en genomsnittlig montagetid på ca 22 minuter 
beräknas. Motsvarande siffra för montaget av bjälklagselement är ca 26 minuter. Detta 
indikerar att det i normalfallet är något mer tidskrävande att montera bjälklagselement jämfört 
med väggelement. Förklaringen kan delvis vara den svåra passningen mellan olika 
bjälklagselement.  

Den mer nyanserade analysen av medeltider för elementmontage som framgår av Figur 5 
visar på skillnader beroende på vilken våning som monterats. Det långsammaste montaget av 
väggelement var i hus 1 och tog nästan 29 minuter, medan det snabbaste montaget var i 
samma hus och gick på ca 18 minuter. Motsvarande siffror för bjälklagselement var 30 
respektive 17 minuter. Skillnaden tyder på att montageprocessen är mycket känslig och att det 
går att korta tiden avsevärt för både bjälklagsmontage och väggmontage om montaget 
fungerar felfritt. En linjär regressionsanalys enligt minsta kvadratmetoden har genomförts 
utifrån angiven data. För väggmontaget är tendensen för båda husen att montaget går snabbare 
högre upp i byggnaden. Detta sker trots att transporttiden för varje element från marken till 
montageplan ökar successivt. En förklaring till minskningen är att vissa justeringar för att 
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Figur 5. Genomsnittlig montagetid redovisat för hus 1 och 3 för (a) väggelement och (b) 

bjälklagselement. Figuren indikerar med undantag för bjälklagen i hus 1 ett 
snabbare montage desto högre upp i husen montaget sker. 
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Figur 6.  Genomsnittlig montagetid för (a) väggar och (b) bjälklag uppdelat på montagedag.  

förbättra passformen har kunnat genomföras mellan de olika våningarna. Dessutom har 
montörerna kunnat komma in i sina arbetsuppgifter och trimmats på återkommande 
arbetsmoment. Vad gäller bjälklagen är situationen annorlunda då den linjära regressionen 
visar på en marginell ökning i tid vid montaget i hus 1. Vid montaget i hus 3 är däremot 
trenden att montagetiden minskar högre upp i konstruktionen. 

I Figur 6 framgår den genomsnittliga montagetiden uppdelad på montagedag. Det finns två 
observationer som kan göras som avviker från det förväntade oberoendet av montagedag. Den 
första av dessa är att första dagens väggmontage i hus 1 är mer tidskrävande än det övriga 
montaget. Vid en analys av siffrorna visar det sig att en enskild montagedag slår igenom 
mycket hårt på dessa värden. Nästa observation är att tiden för bjälklagsmontage arbetsdag 2 
skiljer sig mellan husen med hela 9 minuter. Skillnaden beror inte på någon enskild händelse 
på motsvarande sätt som för väggarna, utan är snarare en indikation på att montaget vid hus 3 
varit betydligt effektivare och överensstämmelsen mellan element varit bättre.  

Diskussion och slutsatser 

De resultat som visats är baserade på insamlade tider från montaget av bjälklagselement och 
väggelement i hus 1 och 3 på kvarteret Limnologen. Övergripande gäller att montaget av de 
60 väggelement tar ca 55 % av en arbetsvecka medan montaget av de 27 bjälklagselementen 
tar ca 30 % av en arbetsvecka. Den resterande tiden ägnas åt montage av balkar och pelare, 
loftgångar, hissväggar och snickring vid trappor och dylikt. Dessutom är säkerhetsarbetet 
tidskrävande liksom arbetet med syllar till kommande våning. 

I normalfallet går montaget snabbare per element desto högre upp i konstruktionen montaget 
sker. Detta beror på den rutin som växer fram bland montörerna vilket innebär att var och en 
vet sin uppgift. Det indikerar också att det finns en stor potential att ytterligare öka 
hastigheten i montageprocessen genom att använda montörer med rutin från exempelvis 
tidigare motsvarande byggen. 

Totala tiden att resa stommen påverkas av ett antal olika faktorer. Stillestånd i processen på 
grund av leveransmissar eller byggelement med större felaktigheter leder snabbt till längre 
montagetider. Att rätt element levereras till rätt plats i rätt tid är mycket viktigt. Möjligen 
skulle ett kontrollsystem baserat på RFID (Radio Frequency Identification) kunna användas 
för att minimera leveransmissar. Olika projekt för att undersöka möjligheter med denna teknik 
pågår (Erabuild 2006), och skulle kunna vara intressant i den typ av byggande som 
Limnologen representerar. 
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Erfarenheter av logistik och montageprocessen 
Åsa Gustafsson och Lars-Olof Rask, Växjö universitet 

Sammanfattning 

Detta delprojekt syftar till att sammanställa och strukturera de problem och 
förbättringsmöjligheter gällande logistik och montageprocessen som uppkommit i samband 
med det första huset som monterades vid Limnologen. Projektet baserar sig på bland annat 
inkomna dagrapporter, workshops och erfarenhetsåterföringsmöte. Problemen och 
förbättringsmöjligheterna har strukturerats i en mindmap (se figur nedan). Vid Limnologen 
har det funnits ett antal faktorer som styrt den takt med vilken montaget bedrivits, bland annat 
väderskyddet och höjningen av det samt produktionen av element.   

Projektets genomförande 
Detta projekt har genomförts i två steg. I steg 1 har data har insamlats via dagrapporter, 
workshops med respektive arbetslag, observationer, fotografier och erfarenhetsåterförings-
möte. Vidare har Limnologen besökts 2-3 gånger varje vecka av någon av författarna, 
fotografier som dokumenterar montageprocessen har samlats in och erfarenhetsåterförings-
möte ägt rum (möte med NCC och Martinsons i syfte att diskutera erfarenheter från det första 
huset vid Limnologen). 

För att systematisera och strukturera effektivitetsförluster och deras orsaker har en översikt, i 
form av en mindmap (se Figur 1 nedan), gjorts över samtliga kommentarer. De identifierade 
tidsförlusterna är hänförda till de sju delsystemen: bjälklag, väggar, balkonger, hiss & trappor, 
väderskydd, säkerhet och logistik där alla utom de två sista hänför sig till fysiska byggelement 
på arbetsplatsen. Vissa av dessa delsystem (golvbjälklag, väggar och logistik) är i sin tur 
indelade i huvudgrupperingar av ”Fel/brister” (exempelvis koncept, element, installationer 
eller montage), vilka indikerar var felet har sitt ursprung. 

 
Figur 1. Översikt av problem och effektivitetsförluster indelat i sju olika delsystem med 

tillhörande nivåer.  
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Resultat, diskussion och slutsatser 
I processen fanns inledningsvis personal med från Martinsons för att hjälpa till med montaget 
och samtidigt överföra kunskap från tidigare projekt. Personal från NCC har inklusive 
arbetsledning och kranförare varit ca 10 personer som arbetat med montaget. Att en så pass 
liten arbetsstyrka kan sköta montaget indikerar att det med en växande träbyggnadssektor med 
denna typ av stomlösning bör finnas möjlighet även för mindre företag, nära knutna till 
tillverkaren (i detta fall Martinsons Byggsystem AB), att etablera sig och sköta stommontaget. 
Vid en sådan utveckling kan stor erfarenhet lagras i en sådan grupp och montagetiden bör 
rimligen successivt kunna reduceras.  

Vid Limnologen har det funnits ett antal faktorer som styrt den takt med vilken montaget 
bedrivits. Två av dessa är; väderskyddet och höjningen av det samt produktionen av element. 
Den sista faktorn av dessa har inneburit att ett våningsplan byggs på tio arbetsdagar och att 
väderskyddet höjs varannan helg. Eftersom höjningen av väderskyddet har varit tidskrävande 
har man valt att utföra höjningen på helgdagar för att undvika stillestånd i montageprocessen. 
Den stora tidsåtgången för höjning av väderskyddet vid Limnologen är till stor del styrt av 
vindstabilisering in mot huskroppen.  En självstabiliserande variant av väderskydd borde vara 
att föredra1.  

Att arbeta under väderskydd (tält och travers inkluderat) har upplevts som positivt av 
montörerna och de övriga som varit aktiva på bygget. Väderskyddet har även varit styrande 
för mycket av arbetet på platsen. Ett antal olika förutsättningar är kopplade direkt till valet av 
ett sådant system. Till att börja med innebär utformningen av väderskyddet vid Limnologen 
att det har krävts en separat truck för att lossa lastbilarna vid leverans. En annan utformning 
av väderskydd och travers med längre utskjutande del (överhäng) hade i princip gjort det 
möjligt att lyfta av hela ställage från öppna lastbilar med hjälp av traversen i taket på 
väderskyddet. Ett problem förknippat med en sådan lösning är att det ställer krav på hög 
kapacitet på traversen (den nuvarande kapaciteten är 3.2 ton). För att lyfta ett ställage av 
element krävs en kapacitet runt 10 ton beroende på hur många element som skall lyftas och på 
deras utformning. Om en kraftigare travers kunde användas finns också möjligheten att 
minska tiden det tar att hämta varje element på markplan. Elementen behöver då enbart 
hämtas från en given punkt på montageplan eftersom ställaget i sin helhet kan lyftas från 
lastbil direkt till montageplan. En längre utskjutande del skulle också göra det möjligt att lossa 
och mellanlagra element väderskyddat.  

Det har förekommit felleveranser, särskilt leveranser där det saknats material, vilket har 
inneburit störningar i monteringsprocessen. Eftersom dessa typer av fel påverkar montaget 
negativt på ett flertal sätt bör åtgärder sättas in för att de skall minimeras. En metod som på 
senare tid blivit alltmer populär har varit att märka byggelement med radiotaggar, så kallade 
Radio Frequency Identification Devices (RFID). Om samtliga element i samband med 
tillverkning utrustades med den typen av märkning skulle leveranser kunna kontrolleras vid 
olika skeden i leveranskedjan. Ett saknat element skulle kunna spåras genom att man kan se 
vid vilken kontrollpunkt det senast registrerades. Samtliga leveranser skulle också kunna 
kontrolleras innan leveransen avlöper med automatisk signal om något är felaktigt. 

                                                 
1 Detta problem har uppmärksammats av Martinsons Byggsystem AB och man har utvecklat ett förbättrat system 
för väderskydd och lyft.  
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Att tillverka golvbjälklag och väggar ca 120 mil från monteringsplats och transportera dem till 
Växjö skapar tids- och transportkostnader som läggs ovanpå tid och kostnader för 
lagerhållning av färdiga element och deras ingående material vid ett flertal steg i 
tillverknings- och monteringsprocessen. Dessa merkostnader och den ökade 
kapitalbindningen, jämfört med en mer lokal tillverkning och jämfört med en just-in-time-
tillverkning, skall uppvägas av de skalfördelar i produktionen som erhålles genom en 
centraliserad tillverkning med större serielängder.  

Golvbjälklag lagerhålls vid produktionsorten (dvs. Bygdsiljum) och det kan finnas ett flertal 
anledningar till detta. En orsak är att monteringstakten är snabbare än tillverkningstakten (och 
för att kunna leverera behöver man därför bygga upp ett färdigvarulager). En annan orsak är 
att leverans endast sker med fyllda lastbilar. För att minska kapitalbindningen, gällande främst 
transporten, kanske det skulle finnas möjlighet att använda sig av fältfabriker eller flytta 
tillverkningen av komponenter till en underleverantör närmare monteringsplatsen. Då skulle 
förvisso kapitalbindningen minska, men de fördelaktiga skalfördelarna i produktionen skulle å 
andra sidan sannolikt reduceras. Att minska sändningsvolymen och öka sändningsfrekvensen 
är avhängigt det avtal som man tecknat med sin leverantör av transporttjänster.  

Referenser 
Jarnerö. K., Vessby. J., Gustafsson, Å. och Rask. L-O. (2007). Erfarenheter av logistik- och 
montageprocessen vid byggande av höga flerbostadshus med trästomme Del 1. 
Probleminventering vid projekt Limnologen. ISBN: 978-91-7636-598-4 

Gustafsson, Å., Vessby. J., och Rask. L-O. (2007). Erfarenheter av logistik- och 
montageprocessen vid byggande av höga flerbostadshus med trästomme Del 2. Faktorer som 
påverkat tidseffektiviteten vid projekt Limnologen. ISBN: 978-91-7636-615-8 
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Information och marknadsföringsprojektet 
Hans Andrén, Välle broar 

Bakgrund och inledande händelser 
Välle Broar, en stadsdel under uppbyggnad mellan stadskärnan och universitetet i Växjö, tar 
nu form. I anslutning till Regeringens utredning ”Mer trä i byggandet” Ds 2004:1 antog Växjö 
kommunfullmäktige sin egen ”Mer trä i byggandet” 2005 02 17.  

Det finns ett antal inriktningar, mål och förväntningar i och kring Välle Broar, dels projektet 
med ett antal träbyggnader som kommer att förverkligas över tid och inte helt vara fixerat till 
en plats. Välle Broar är också ett varumärke, ett projektnamn, som kommer att få en 
geografisk spridning i staden. Just projektet Välle Broar är ett område på 25 ha – en centrum 
och universitetsnära stadsdel som kommer att inrymma ca 1200 lägenheter och därtill 
kommersiella lokaler.  

Det första projektet med Midroc Property Development som byggherre är 134 bostadsrätter 
inom kvarteret Limnologen. Detta projekt innehåller fyra bostadshus, sidobyggnader och ett 
gemensamhetshus samt ett tvåvånings parkeringshus. Bostadshusen är åttavåningshus med 
trästommar och parkeringshuset har stommar av trä liksom de övriga låga husen. Projektet i 
sin helhet är klart sommaren 2009. Limnologen är just nu ett av Europas högsta trähusprojekt. 

En rad händelser följer Välle Broar-projektet. Universitetet satsningar på träutbildningar 
växer. Näringen, akademin och offentligheten har stiftat ett FOU-organ CBBT, Centrum för 
Byggande och Boende med Trä. Medlemmar där är Södra, Växjö universitet, Rörvik Timber, 
Trivselhus, Setra Group, Derome, SP Trätek, Välle Broar/Växjö kommun, Vida, JGA och 
Möckelns sågverk. CBBT är ansvarig utvärderare av Limnologen-projektet.  

Vidare har Välle Broar och Limnologen under 24 månader genererat ca 230 besöksgrupper 
motsvarade ca 2800 personer. Grupperna/personerna kommer från hela världen – av de 230 
besökgrupperna är ett 40-tal från utlandet och ett 30-tal från kommuner och riksdagsutskott.  

För att möta intresset för dessa besök utlyste Södra en arkitekttävling sommaren 2005. 
Uppdraget var att föreslå en mindre flyttbar informationspaviljong. Tävlingen som riktade sig 
till yngre arkitekter fick in 106 förslag från hela världen. Vinnaren, Gustaf Wennerberg, 
svensk andra-årsstudent, vid Oslo arkitekturskola mottog priset vid Södras stämma i 
november 2006. Konstruktör är Tyréns, Växjö. 

Informationspaviljongen Träkuben 
CBBT har finansierat den nu uppförda paviljongen Träkuben som står på kommunal mark 
invid projekt Limnologen. En organisation för drift- och skötsel är under uppbyggnad och 
besöksintresset stiger vecka för vecka. Drifts- och skötselkostnaderna fördelas mellan de 
parter som just nu har det primära intresset av paviljongen. Besökshantering sker genom Hans 
Andrén, Välle broar, Växjö kommuns planeringskontor och enheten Technical Visits.  

Inom informationsprojektet och Träkuben sker information av samtliga trähusprojekt som i 
närområdet genomförts under åren (Välludden, Kvarngården och Tävelsås) och de projekt 
som pågår: Portvakten (64 hyresrätter passivhus, två hus i åtta våningar). Naturligtvis kommer 
information om de trähusprojekt som genomförs i Sverige och inom Nordiska Trästäder att 
delges besökarna. Vidare kommer informationspaviljongen att användas som lokal (40 
personer max.) för seminarier av skilda slag samt utställningar. 
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Mätning av temperatur och relativ fuktighet i 
ytterväggskonstruktionen 

Erik Serrano och Bertil Enquist, Växjö universitet 

Sammanfattning 

Detta delprojekt syftar till att kontinuerligt mäta klimatet i ytterväggskontruktionen. Via totalt 
96 mätkanaler samlas mätdata in från sex mätstationer. Vid varje mätstation finns givare 
placerade i åtta punkter genom ytterväggskonstruktionen för att mäta klimatet (inklusive inne- 
och uteklimat). I varje mätpunkt mäts temperatur och relativ fuktighet (RF).  

Projektets genomförande 
I hus 3 har det vid sex olika mätstationer installerats givare för att mäta temperatur och relativ 
fuktighet (RF). Mätstationerna är belägna dels på plan 2 (betongbjälklag) och dels på plan 7. I 
varje våningsplan mäts vid tre mätstationer: sovrumsyttervägg (putsad fasad), våtrums-
yttervägg (träpanel) samt sovrumsyttervägg (träpanel). I nedanstående principskiss visas hur 
givarna placerats och numrerats vid mätstationerna (bilden visar putsad fasad). 
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Figur 1. Givarnas placering i väggkonstruktionen, principskiss.  
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Resultat, diskussion och slutsatser 
Mätprojektet kommer att fortsätta under minst ett år från det att samtliga givare installerats 
(dvs till försommaren 2010), och först då kommer slutliga resultat och diskussion av dessa att 
ges. Nedan visas exempel på tidiga resultat, vilka omfattar mätningar under perioden juni 
2008 – februari 2009. Resultaten ges som fuktprofil genom ytterväggskonstruktionen (dvs 
temperatur eller relativ fuktighet som funktion av läget i väggen). Temperatur- och 
fuktprofilerna redovisas för var 20:e dygn för perioden juni 2008 – feb 2009.  

 

 
Figur 2. Exempel på resultat från mätstation 1. Under mätperioden installerades inne- och 

utegivare (mätresultaten från dec 2008 – feb 2009)  
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