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Flervånings trähus på många platser
Några stora träbyggnadsobjekt som byggts inom ramen för den Nationella träbyggnadsstrategin har studerats i 
detalj vad gäller både byggteknik, planering och genomförande. Arbetet har bedrivits under namnet Fortbildnings-
programmet. Tekniska aspekter sammanfattas i denna Kontenta. 

Fortbildningsprogrammet 
inom Nationella träbyggnads-
strategin

Regeringen tillsatte 2006 Nationella 
träbyggnadsstrategin med uppdrag att 
främja användningen av trä i fl erbostads-
hus och offentliga byggnadsverk. Den 
baserades på en utredning från Närings-
departementet. Inom ramen för strategin 
har en rad åtgärder genomförts, bland 

annat fortbildning för yrkesaktiva inom 
byggsektorn och så kallade initiativpro-
jekt med byggnation av fl ervåningshus i 
Växjö, Falun och Skellefteå. Dessutom 
har s k samverkansprojekt byggts på ett 
fl ertal platser. Parallellt har träindustrin 
verkat genom Sveriges Träbyggnads-
kansli. De båda organisationerna har 
genomfört en rad seminarier och inspi-
rationsdagar i hela landet.

Nationella träbyggnadsstrategin avslu-

Flervånings trähus på många 
platser 
Knutet till Nationella träbyggnadsstrate-
gin och även till fortbildningsprogram-
met skapades s k samverkansprojekt. 
Dessa byggprojekt genomfördes i hela 
Sverige och innefattade industriellt 
framställda och platsbyggda hus med 
trästommar. Inom fortbildningsprogram-
met dokumenterades och analyserades 
dessa samverkansprojekt med avseende 
på
– Tekniska och ekonomiska fakta om 

projektet
– Projektets bakgrund och beställarens 

motiv
– Upphandling och entreprenadformer
– Projekteringsmetoder och -erfarenhe-

ter

tades i december 2008 och fortsätter un-
der namnet Trästad 2012, där ytterligare 
kommuner och regioner involveras.

Fortbildningsprogrammet har genom-
förts i samverkan mellan Luleå tekniska 
universitet, Växjö universitet, Högskolan 
Dalarna och SP Trätek. Det har bedrivits 
i nära samverkan med stora träbyggpro-
jekt i Skellefteå, Falun och Växjö och 
haft som uppgift att 
– följa och dokumentera träbyggnads-

projekten med avseende på en rad 
aspekter (boendekvalitet, planerings- 
och beslutsprocessen, tekniska/funk-
tionella lösningar, estetiska aspekter, 
miljö och livscykelmål, förvaltnings- 
och livscykelekonomi samt träsystem-
leverantörer)

– presentera och dra slutsatser på semi-
narier i anslutning till byggprojekten 
och på specialiserade workshops

– säkerställa att dokumentation och in-
formation fi nns tillgänglig

– ge en naturlig återkoppling till utbild-
ning och forskning på högskolor och 
institut

– skapa underlag för utveckling av star-
ka leverantörsgrupper inom träbygg-
nadssektorn
Fortbildningsprogrammet har letts av 

Lars Stehn, Luleå tekniska universitet. 

Montage av bjälklag i Limnologen i Växjö.

Väggelement på väg i Hyttkammaren i Falun.



programmet har främst varit att doku-
mentera byggnadernas tekniska egen-
skaper. För detta ändamål har vi tagit 
fram checklistor för tekniska data för 
byggprocessernas olika skeden. Check-
listan omfattar 
A   Dokument och information om 

byggnaden
 1. Bygghandlingar
 2. Information om byggnaden
B   Tekniska funktioner
 1. Stabilitet
 2. Brand
 3. Ljud, vibrationer
 4. Beständighet, röta, mögel
 5. Byggbarhet
 6. Fuktsäkring
 7. Deformationer

– Träbyggsystemets tekniska lösningar 
och prestanda 

– Trähusarkitektur: form, funktion och 
estetik

Totalt dokumenterades 15 träbyggnads-
projekt, 3 initiativprojekt och 12 sam-
verkansprojekt. Fullständig redovisning 
fi nns i slutrapporten. Det var huvudsak-
ligen bostäder som byggdes: Flervå-
ningshus 3 – 8 våningar i hela landet, 
från lågkostnads- till exklusiva projekt. 
Några byggnader hade särskild karaktär, 
t ex konsertsalen Acusticum i Piteå. En 
industrilokal byggdes, Q-med i Uppsala 
och ett restaureringsprojekt, men inga 
kontor.

Tekniska data för byggprojekt
SP Träteks uppgift inom fortbildnings-

 8. Lufttäthet, värmeisolering
 9. Energi
 10. Inomhusmiljö
Tekniska data enligt checklistan har 
dokumenterats och redovisas i separata 
rapporter för fyra byggnader: 

– Kvarteret Limnologen i Växjö, fyra 
bostadshus i åtta våningar

– Kvarteret Rya i Rydebäck, Helsing-
borg, bostadshus i fem våningar

– Kvarteret Hyttkammaren i Falun, bo-
stadshus i fyra våningar

– Kvarteret Älvsbacka strand i Skellef-
teå, bostadshus i sex våningar

SP Trätek har även geomfört en jämfö-
rande studie av Limnologen och Ryde-
bäck på uppdrag av Skogsindustrierna.

Limnologen i Växjö består av fyra bostadshus i åtta våningar. Rydebäck i Helsingborg är ett bostadshus i fem våningar.

Hyttkammaren i Falun är ett bostadshus i fyra våningar
Älvsbacka strand i Skellefteå är ett bostadshus i sex 
våningar.



Hur har träbyggandet 
utvecklats 
Sverige har drygt tretton års erfarenhet av 
att bygga högre bostadshus med trästom-
mar. Teknik- och metodutveckling sker 
fortfarande snabbt och nya byggsystem 
med trä som stommaterial introduceras. 
Det fi nns idag referensobjekt över hela 
landet där den moderna träbyggnadstek-
niken kan studeras och utvärderas. 

Kombinationen av låg egenvikt och 
hög bärförmåga har tillsammans med 
miljöfördelarna gjort trä till det viktigas-
te systembärande byggmaterialet i den 
industrialisering som pågår inom bygg-
sektorn. Ökad grad av förtillverkning av 
planelement och volymelement förkortar 
radikalt byggtiden, och byggande under 
väderskydd möjliggör torrt och fuktsä-
kert byggande. 

Utvecklingen av fl ervånings-
hus i trä 1995-2008 
Utvecklingen under det första decenniet 
kännetecknas främst av 
– start med traditionell träregelstomme
– introduktion av nya stomsystem, 

främst massivträsystem och volym-
element

– ökad prefabricering
– bättre och ökad användning av väder-

skydd
– nya aktörer på marknaden
– ökad teknisk kompetens hos trähus-
 leverantörer

Byggmetod, stabilisering och planlös-
ningar karakteriseras av
– blandning av volym- och plan-
 element
– högre färdigställandegrad av instal-

lationer och ytskikt 
– mindre platsorganisationer på bygg-

arbetsplatsen 
– bättre projektering i tidiga skeden av 

byggprocessen 

– alternativa infästningar mellan 
 våningsplan 
– större hänsyn till grundläggning och 

placering av väggar och öppningar 

Organisation 
Inledningsvis försökte rikstäckande en-
treprenadföretag fi nna nya byggmetoder 
med bland annat infl uenser från andra 
länder. Resultaten har blivit ett antal 
solitära objekt utan långsiktiga mål att 

utveckla tekniken vidare. Trähustillver-
karnas och materialleverantörernas in-
träde på marknaden för fl ervåningshus 
medförde en långsiktigare satsning på 
höga trähus och bättre tillvaratagande av 
erfarenheter. Materialleverantörerna och 
trähustillverkarna har tagit en allt större 
del av den totala entreprenaden. Samar-
betet har utvecklats med underentrepre-
nörer eller integrerats i den egna organi-
sationen. 

Grundläggningskostnader 
Belastningen på undergrunden minskar 
med 30-50 % med byggsystem av trä. 
För att förbättra dåliga markförhållan-
den är två olika alternativ dominerande, 
pålning och stabilisering av undergrund. 
Pålning är i Sverige vanligast vid dåliga 
markförhållanden. Genom att använda 
lättare material i stommen kan lasten 
på undergrunden reduceras. Det innebär 
stora besparingar, men för ”lätta” bygg-
nader kan den minskade belastningen 
medföra att minimimängden pålar un-
derskrids vilket gör att besparingarna ej 
blir de förväntade. 

Stabilisering av undergrunden genom 
kompensationsgrundläggning, kalkstabi-
lisering eller andra förstärkningsmetoder 
kan eventuellt bli av större ekonomisk 
intresse för framtida fl ervåningshus i 
trä. 

Produktionsfördelar 
Under produktionsskedet fi nns ett antal 
fördelar med ett byggsystem i trä: 
– Lägre fraktkostnader för prefableve-

ranser 

– Lägre kostnader för lyft och snabbare 
montage 

– Lägre kostnader för ändringar och 
kompletteringar 

– Stabilt underlag för infästning av led-
ningar samt enkla infästningsmetoder 

– Inga kostnader för uttorkning 
– Lämplig byggmetod för vinterbygge 
– Hög bärförmåga 

Rivningskostnader 
Kostnaderna för rivning av hus kan tyck-
as vara relativt ovidkommande då ske-
det ligger långt fram i tiden. Vanligtvis 
beräknas livslängden för ett nybyggt hus 
till 50-70 år i Sverige. På andra markna-
der anses ett hus vara en förbruknings-
vara med medellivslängder på 26 år 
(Japan). Det medför att kostnaderna för 
rivning och kvittblivning av rivnings-
massor får större betydelse. Med dagens 
komplexa konstruktioner kan sortering 
av rivningsmassor vara svårt (höga kost-
nader). Skruvade skivmaterial som skall 
demonteras samt att frilägga isolering 
gör att kostnaderna blir höga. En strävan 
fi nns därför att utföra konstruktionerna 
så homogena som möjligt och att varje 
skikt så enkelt som möjligt ska kunna 
friläggas från underlaget. Betongväggar 
med utvändig isolering utan reglar är en 
mycket bra konstruktion ur den synpunk-
ten. Däremot är kostnaden för rivning 
och sönderdelning av betongmaterialet 
höga. Med ett massivt träsystem kan 
regelkonstruktionens låga kostnader för 
kvittblivning kombineras med betong-
stommens låga kostnader för friläggning 
av isolering. 

Väderskydd med montageplattform i Älvsbacka strand i Skellefteå.



Miljö/kretslopp 
Trä är det enda byggmaterialet i större 
skala som är förnybart, närproducerat 
och binder koldioxid. Ökat träbyggande 
kan därför bidra till ett bättre globalt kli-
mat. De förhållandevis stora kvantiteter 
virke som ingår i ett massivsystem kan 
återanvändas och kräver liten energi vid 
förädlingen. Med massivträsystemet kan 
antalet ingående materialslag reduceras 
och återanvändning underlättas. Trä är 
ett byggmaterial som oftast kan erhållas 
från leverantörer på orten. 

Hittills har miljöpåverkan från tre oli-
ka stomalternativ jämförts - massivträ-
stomme, regelstomme och betongstom-
me. Med avseende på växthuseffekt, 
försurning och övergödning har de två 
träbaserade stomalternativen lägre mil-
jöpåverkan än det studerade betongal-
ternativet. För att kunna välja mellan de 
två träalternativen måste man göra en 
inventering av byggnadens hela livstid. 
Miljöpåverkan för trä kan minskas ytter-
ligare genom att förbättra förbrännings- 
och torkmetoder. 

Det är svårt att värdera miljöfördelarna 
i pengar. Det råder däremot ingen tvekan 
om att en ökad tonvikt på miljöhänsyn 
ligger rätt i tiden och kommer att värde-
sättas allt högre. Efterfrågan på ”miljö-
riktiga hus” ökar allt mer både i Sverige 
och i utlandet. 

Nyckeltal för industriellt 
träbyggande 
Det fi nns ännu inga eller få nyckeltal 
som värderar olika teknik- och metodval 
inom det industriella träbyggandet. SP 
Trätek har därför börjat analysera hur så-
dana nyckeltal kan defi nieras och tilläm-
pas, dels för relativa jämförelser mellan 
olika byggobjekt, stomsystem, byggme-
toder etcetera och dels som vägledning/
styrning vid projektering, byggande och 
förvaltning. På sikt är det även intressant 
att med hjälp av nyckeltal kunna jämföra 
träbyggnadsteknik och annan byggnads-
teknik. 

Studien avgränsas till tekniska nyck-
eltal för fl erfamiljshus. Den omfattar 
nyckeltal som relateras till boende, kon-
struktion och produktion, exempelvis 
byggkvalitet, energianvändning, grund-
läggning, horisontalstabilisering mot 
vindlast, brandsäkerhet, ljudisolering, 
prefabriceringsgrad och klimatskalets 
beständighet.

Målsättningen är att defi niera nyckel-
talen så att de belyser skillnader i me-

todval och funktionslösningar, och så 
entydigt att de säkrar kvaliteten i jämfö-
relserna. 

Vidare utvecklingspotential 
och framtidstrender 
Vi ser följande möjligheter till fortsatt 
utveckling och framtidstrender
– Förtillverkade trapphusmoduler och 

takelement 
– Aktörer går in i partnerskap och tar 

allt större ansvar för projektering och 
entreprenad 

– De kan även ta på sig projektutveck-
lingsrollen  

– Möjlighet till bättre och systematisk 
erfarenhetsåterföring 

– Helhetsprojektering i tidigt skede (3D 
CAD och 3D visualisering) 

Några insikter och slutsatser 
från byggprojekten 
Det viktigaste är att projektets alla aktö-
rer är aktiva och bidrar till utvecklingen 
av träbyggandets teknik och system. Det 
storskaliga träbyggandet är nytt och be-
fi nner sig i introduktions- eller tidig till-
växtfas. I sådana faser är teknologi och 
system fortfarande under snabb utveck-
ling, många av marknadens aktörer har 
begränsad kunskap och erfarenhet av de 
produkter som fi nns. Antalet leverantörer 
är få men ökar. Aktörernas roller och af-
färsmodeller är under utveckling. Detta 
skiljer träbyggandet från mer konventio-
nellt byggande. 

Varje byggprojekt som involverar ny 
teknik och nya system kommer att vara 
ett inlärningsprojekt. Det innebär att 
samtliga aktörer måste samverka kring 
projektutveckling och genomförande. 
Framgångsrika projekt organiseras så att 
aktörerna (markägare/kommun, bygg-
herre, arkitekt, systemleverantör, instal-
latör, konstruktör) samverkar redan i 
program- och projekteringsarbetet. 

Det fi nns ett stort behov av att doku-
mentera och skapa erfarenhetsåterföring 
kring byggsystem, montagemetoder och 
förvaltning för att förbättra nästa genera-
tion av teknik och system. 

Osäkerheter kring teknik och metoder 
kan kräva att stomleverantören tar ett 
större åtagande i projektet, t ex att utö-
ver leverans av komponenter även svara 
för uppsättning av stommen. Osäkerhet 
kring tekniken kräver att det fi nns en hög 
grad av beredskap och fl exibilitet under 

Frågor som är specifi ka för stora trä-
byggnadsprojekt är: 

– Brandkrav är en fråga som det i 
initiativprojekten tagit lång tid att 
lösa. Man upplever att det fi nns 
en ovana från brandmyndigheter 
att tolka lagstiftning när det gäller 
höga bostadshus med trästomme. 
Man upplever även att tillämp-
ningarna varierar över landet. 
Det är t ex mycket svårt att bygga 
med synligt trä inne i lägenheter-
na även om lägenheterna utrustas 
med sprinklers.

– Ljudisolering är en annan fråga 
som behöver vidareutvecklas för 
att säkerställa god boendemiljö.

– Fasadunderhållets kostnader un-
der livscykeln i förhållande till 
investeringskostnad behöver ob-
serveras. Det fi nns risk för att 
kortsiktiga beslut skapar långsik-
tiga merkostnader.

– Installationer bör integreras i 
stommen. En högre prefabnivå 
har efterfrågats för att undvika 
omfattande efterarbete med in-
stallationer på byggarbetsplatsen.

– Väderskyddet bör specifi ceras i 
programskedet. Kvalitetssäkra med 
fl exibelt väderskydd. Erfarenheten 
är att väderskydd av typ tält med 
travers är av stort värde inte enbart 
för det torra byggandet utan även 
för arbetsmiljön. Snabbhet och 
enkelhet att höja nivån är mycket 
viktigt.

– Antal våningsplan i byggnaden 
bör defi nieras i stället för byggna-
dens höjd i meter beroende bl a på 
osäkerheter om bjälklagens tjock-
lek.

projektets gång från konstruktör och ar-
kitekt. 

För all ny teknik och nya system i 
tidiga faser är det svårt att skapa stor-
driftsfördelar. Så är det också för trä-
byggnadstekniken. Flexibilitet, snabb 
inlärning och kontinuerlig utveckling är 
konkurrensmedlet och för det krävs sam-
verkan av projektets alla aktörer. 
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