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ABSTRACT  

Multi-story wood frame construction is a highly relevant topic today because of the need to 

continue to develop the relatively new building technique to create a sustainable way to keep 

constructing new buildings. Because the use of wood as a frame material in multi-story 

buildings is still new, there are still issues that come with the choice to use it. One of these 

issues is in the detailed technical solutions that are constructed, they often have faults that 

may lead to problems with moisture. The purpose of this degree project is to investigate these 

problems and more importantly the process behind constructing them. This work is also 

examining what can be done to counteract or minimize the issues in the planning phases of 

the construction as well as look at why it is important to continue developing wood 

construction. There are two parts of the method used in this degree project. The first part is a 

literature study which brings up the attributes of wood, factors for using and not using wood, 

the techniques used to build multi-story buildings in wood, as well as a look into the detailed 

technical solutions that are used and the planning process behind them. The second part is 

the interview study where experts in the field are interviewed to get answers about the issues 

that this work brings up. The interviews provided a lot of information that is relevant for this 

work and the result consists of the most important answers from them. The biggest factor for 

continuing to develop the use of wood as a frame material, from the interviews, was about the 

eco-friendliness of the material. The attitude to use wood in multi-story buildings varies quite 

a bit depending on which part of the construction sector is asked. The developers are curious 

but still a bit worried, because of this they have not yet taken the next step in using it more. 

The entrepreneurs are still sceptical about the use in multi-story constructions and there is 

not enough knowledge about it for them to earn the same amounts of money as if they were 

to use concrete or steel. Because of that they are also worried about taking the next step 

towards using wood more. The consultants, like the architects and construction engineers, 

are more positive to the use of wood and are inclined to use it more and more. The issues that 

come up the most are different types of attachments of balconies and exterior corridors, parts 

that are installed too close to the ground and solutions where the end grain of the wood is in 

water. There were three main problems that came up repeatedly. The biggest one was the 

lack of knowledge in the planning and the production phases. The second one was about how 

there is often no one who looks at the bigger picture in the projects which entails mistakes 

that could be caught. The last issue was in the installation where the construction workers 

might not do it according to the construction drawings or a lack of drawings which leads to 

improvisation at the construction site. Recommended improvements could be a 

standardisation of the solutions that are proven to work for everyone to use. There is also a 

need for better communication which provides feedback to the designers of the solutions, 

that way they will know what to do better in the future. More relevant education within the 

topic and better coordination will also prove vital in the continued development of multi-

story wooden constructions. 

Keywords: Multi-story wooden construction (WMC), cross-laminated timber (CLT), glued 

laminated timber (glulam), detailed technical solutions, construction planning, 

development of wood construction, improvement process, environmental effect 
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SAMMANFATTNING  

I Sverige har trä historiskt sett varit det mest använda material och används än idag till 

småhus då 90 procent byggs med trästommar. I över hundra år var det förbjudet att bygga 

över två våningar i trä på grund av brandriskerna, men 1994 lyftes förbudet när olika 

funktionskrav infördes istället. Bygga högt i trä är därför fortfarande relativt nytt. Förbudet 

har även medfört att flervåningshus som är byggda i betong eller stål har mer utvecklade 

metoder. Idag när miljöpåverkan är en stor fråga är trä ett bra alternativ mot de andra 

materialen då det binder kol och ger ett negativt nettoutsläpp över produktion och livstid. 

Eftersom flervåningshus med trästommar är under ständig utveckling finns det även brister 

som kommer med valet. 

Detta examensarbete har skrivits efter samarbetspartnern WSP framfört 

problemformuleringen i ett PM som skrivits tillsammans med PEAB där detaljlösningar har 

pekats ut som ett problem i flervåningshus i trä. Arbetet går djupare in på dessa 

detaljlösningar där fukt och tveksamma konstruktionslösningar som lett till fuktproblem är 

det största fokuset. Arbetet har undersökt djupare vilka problemen har varit, vad som har lett 

till att dessa problem uppstår samt ge förslag på vad som behöver göras bättre i arbetet med 

detaljlösningar för att motverka dessa fel. 

Metoden som använts i detta examensarbete består av två delar. Den första delen är en 

litteraturstudie, där undersöks träets egenskaper, faktorer för att använda eller inte använda 

trä, teknikerna som används för att bygga högt i trä samt en blick i detaljlösningarna som 

används och hur processen bakom dessa ser ut. Den andra delen är en intervjustudie där 

sakkunniga har blivit intervjuade för att få svar om problemen som detta arbete tar upp. 

Intervjuerna försedde arbetet med mycket information som är relevant och resultatet består 

av de viktigaste svaren. 

Den största faktorn i varför vidareutvecklingen av flervåningshus i trä är viktig utifrån 

intervjuerna är hur miljövänligt materialet är att bygga med. Det är ett hållbart material och 

det är bra för miljön att använda det mer än vad det görs idag. Inställningen i byggsektorn 

varierar en del beroende på vilka aktörer som frågas. Byggherrar och beställare har en 

nyfikenhet för det men också en oro som leder till att de inte riktigt vågar ta det steget till att 

använda trä som stommaterial. Detta leder till att det idag inte finns en stor efterfrågan av 

denna typ av byggnader. Entreprenörer har en viss skepticism till användningen av 

trästommar i flervåningshus, mestadels på grund av att de inte har kunskapen som krävs för 

att kunna tjäna lika mycket pengar som om de bygger i betong eller stål. Inställningen hos 

entreprenörer har dock på senare år börjat gå mot det mer positiva.  Tekniska konsulter är 

mer positiva till att använda trä och det handlar inte om pengarna utan mer om de har 

kunskapen att kunna lösa problemen som uppstår. 

De största problemen som uppstår i detaljlösningarna är i olika typer av infästningar, främst 

på balkonger och loftgångar samt lösningar där ändträ hamnar i stående vatten eller 

byggnadsdelar som är monterade för nära mark. Det finns ett antal anledningar till varför 

dessa problem uppstår, studien lyfter de tre största anledningarna som framkommit i 

intervjuerna. Den huvudsakliga anledningen handlade om okunskapen som finns i både 



 

projektering- och montageskedet. Det handlade också om att det sällan finns någon som 

tittar på helhetsperspektivet i projekt och lösningar som inte är optimala slinker igenom även 

fast de inte borde göra det. Det finns också problem i montaget där montören inte gör som 

monteringsritningen hänvisar eller att alla ritningar inte tillverkas av projektörerna på grund 

av tidsbrist. 

För att motverka dessa fel är en standardisering av detaljlösningar på en branschnivå en bra 

lösning då projektörer vet vilka lösningar som är godkända och beprövade och är lätta att 

implementera i byggnaden. Det måste också ske ett större samordningsarbete generellt inom 

byggsektorn där erfarenhetsåterföring ingår för att projektörer ska kunna veta vad som 

fungerar. Idag finns det även otillräckliga utbildningar för informationsspridning som 

branschen kan ta del av. En ökad planering av föreläsningar och seminarium ökar också 

kunskapen överlag. 

Det finns ett flertal olika problem som förekommer ett flertal gånger i intervjuerna och dessa 

problem är då de som ses som de största problemen. De allra flesta problemen handlar om 

fukt som har hamnat på fel ställe på grund av felmontage eller felprojektering. Detta har hänt 

av olika anledningar men den främsta som kom upp var att det idag finns en okunskap inom 

ämnet i alla steg. Men det kom även upp att kunskapen finns men den sprids inte till 

tillräckligt många personer. Det händer även att fel personer tas in i projekten, personer som 

inte har den kunskapen som krävs och då blir det lätt fel. En del av felen som uppstår skulle 

lätt kunna förhindras med hjälp av större kontroller och att det finns någon som ser 

helhetsbilden i dessa projekt, men som det nämnts tidigare finns det ju också en okunskap. 

Det måste alltså ske utbildning och kunskapsspridning i större utsträckning för att så många 

som möjligt ska kunna ta del av den kunskap som faktiskt finns för att kunna bygga högt i 

trä. Vidareutvecklingen av användandet av trä är nyckeln till att kunna fortsätta bygga i 

samma mängd som det görs idag på grund av hållbarhetsfördelarna med materialet i 

jämförelse med betong och stål. 

Nyckelord: Flervåningshus i trä, korslaminerat trä (KL-trä), limträ, detaljlösningar, 

projektering, utveckling av träbyggande, förbättringsprocess, miljöpåverkan 
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1 INLEDNING 

Flervåningshus i trä är ett aktuellt, intressant och framtidsinspirerande ämne som redan i 

början av utbildningen väckte intresse. Efter att ha tagit kontakt med WSP, som direkt visade 

ett stort intresse i frågan, har de hjälpt till att forma en avgränsad och relevant 

problemformulering som ligger i båda parters intresse.   

Flervåningshus i trä spås en ljus framtid. Andelen stommar som byggs i trä har ökat de 

senaste åren och den utvecklingen ser ut att fortsätta. 2016 var 10% av de flervåningshus som 

uppfördes byggda i trästomme, 2020 förväntas trästommen utgöra 20% av de nyproducerade 

flervåningshusen. Klimatfrågan pekas ut som den stora faktorn till ökningen då trä är det 

enda förnybara byggnadsmaterialet, samt att produktionen och uppförandet ger mindre 

klimatpåverkan än vid till exempel betong som material (Sveriges träbyggnadskansli, 2016). I 

och med att det var otillåtet att bygga flervåningshus i trä fram till 1994 har utvecklingen av 

detta material legat efter betong och stål. Denna situation har lett till en vana att jobba med 

betong och stål och många företag känner sig säkrare med de mer traditionella materialen. 

Trä är relativt nytt och alla har inte lika bra kunskap om det. I PM:et Träbyggande (Dalman & 

Engström, 2019) berättar författarna att de vill stärka samverkan inom träbyggnad i och med 

att marknaden växer och de vill känna sig trygga i att hantera träbyggnadsprojekt. Syftet med 

PM:et är därför att öka tryggheten att genomföra projekt i trä. I PM:et redovisas också ett 

antal problemformuleringar utifrån intervjuer med platschefer, en av 

problemformuleringarna handlar om att det ofta är dåliga detaljlösningar. Den frågan 

inspirerade till att skriva ett examensarbete om flervåningshus i trä där fokus ligger i att 

undersöka vad de felaktiga detaljlösningarna grundar sig i, vad branschen kan göra bättre för 

att motverka eller minimera dessa fel och hur en sådan förbättringsprocess kan se ut? 

Examensarbetet har två delar där information samlas in, den första är en litteraturstudie som 

är mer allmän och sedan en fallstudie med intervjuer och analys av intervjuerna som 

genomförts. Detta upplägg för informationsinsamling leder till både fakta om ämnet och 

sedan även expertis från respondenter som intervjuats. Sedan redovisas resultaten och 

slutsatserna som arbetet kommit fram till av informationsinsamlingen och jämförelserna i 

slutet tillsammans med eventuella förslag till utveckling av detta examensarbete.  
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1.1 Bakgrund 

Trä har en lång historia i Sverige och är det material som traditionellt sett använts mest, än 

idag finns det trähus ståendes som byggdes så långt bak som på 1500-talet. Trä är idag det 

enda byggnadsmaterialet som är förnybart, det medför miljöfördelar som andra material inte 

kan konkurrera med. Men trä har även problemområden som innefattar att det är känsligare 

mot till exempel ljud och fukt än vad betong och stål är, här finns utvecklingsmöjligheter 

(TräGuiden, u.d.). 

En skillnad mellan trä och andra byggnadsmaterial är att materialegenskaperna skiljer sig åt 

mellan olika träslag och att det även kan variera inom samma träslag beroende på var 

någonstans trädet växer och förhållandena som det växer under. Egenskaperna varierar 

också inom trädet då olika delar inte har samma hållfasthet eftersom trä inte är homogent. 

Träets hållfasthet är hög i jämförelse med vikten på materialet, detta påverkar 

byggnadsarbetarnas arbetsmiljö positivt då det är mindre tunga lyft, vilket spar på arbetarnas 

kroppar. Ytterligare en egenskap för trä är att fuktinnehållet i materialet påverkar de 

mekaniska egenskaperna, brandmotståndet och dess motstånd mot biologiska problem som 

påväxt (TräGuiden, 2017-12-14). 

Detta examensarbete går in mer djupgående på träets egenskaper i litteraturstudien i avsnitt 

3.1. 

Trähus är vanligt i Sverige när det kommer till småhus som villor, kedje- och radhus där 

ungefär 90 procent av alla dessa byggs med stommar av trä. Det är dock ganska ovanligt att 

se kontorsbyggnader och flerbostadshus med trästommar, detta beror på att det är relativt 

nytt att använda materialet till byggnader högre än två våningar. I över 100 år var det 

förbjudet att använda trä för flervåningshus på grund av att det var många stora 

stadsbränder som decimerade antalet byggnader och med mindre säkerhetskrav än idag var 

det helt enkelt farligt att bygga med trä. 1994 lyftes förbudet och olika funktionskrav infördes 

istället som gjorde att det fanns möjligheter att uppfylla kraven för brandskydd (TräGuiden, 

u.d.). Efterfrågan och utbudet var dock lågt fram till 2004 då regeringen tog fram en 

nationell träbyggnadsstrategi, syftet var att stärka konkurrenskraften hos trä gentemot andra 

material. Operationen skapade ett engagemang som tilltagit, byggandet av trästomme i 

flerbostadshus har ökat gradvis precis som det står beskrivit i inledningen. En förening som 

är viktigt för den fortsatta utvecklingen av träbyggnationer är Trästad som har till uppgift att 

öka kunskapen bland aktörer och kommuner runt om i landet. Eftersom trä har goda 

egenskaper till prefabricerade volymelement och komponenter har stora investeringar gjorts 

i nya fabriker för prefabricerade moduler, vilket är en nödvändighet och en del i utvecklingen 

för att flervåningshus i trä ska fortsätta växa. Träbyggnadsstrategier som till exempel 

Skellefteå och Växjö tagit fram för att främja träbyggande är också viktiga i en fortsatt 

utveckling och efterfrågan. (Regeringskansliet, 2018). 

Då det fortfarande är nytt att bygga högt i trä finns det problemområden som måste 

förbättras och utvecklas för att uppföra en så bra byggnad som möjligt. Detta examensarbete 

handlar om detaljlösningar i flervåningshus i trä som är ett av de största problemområden 

som uppmärksammats. I PM:et Träbyggande (Dalman & Engström, 2019) drogs slutsatsen 

att det ofta är dåliga detaljlösningar efter observatorer från platschefer medverkande i 
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träbyggnadsprojekt. Detta examensarbete tog fasta på den problemformuleringen och ska 

undersöka vad som egentligen är de bakomliggande faktorerna till hur det kan bli så.  

1.2 Problembeskrivning 

PEAB och WSP har samarbetat med ett PM (Dalman & Engström, 2019) om vilka svagheter 

det finns när träbyggnader uppförs. I detta PM har de kommit fram till att detaljlösningar 

som till exempel balkonginfästningar har visat sig inte varit optimala. Problemformuleringen 

citerat lyder:  

“Det är ofta dåliga detaljlösningar. Ej skyddat ändträ, konstruktioner som tillåter 

stående vatten (dåligt fall), konstruktioner som ej kan torka ut (går ner i mark, hörn på 

balkonger och fönster mm)” (s.4, Dalman & Engström, 2019). 

Det ska nämnas att detta var en utav flera olika problemformuleringar i PM:et, det här 

examensarbetet ska enbart fokusera på den citerade problemformuleringen. 

Problemformuleringen är resultatet utifrån intervjuer med platschefer som har erfarenheter 

från träbyggande.  

Detta examensarbete ska gå vidare på ämnet och undersöka djupare vad problemen har varit 

och vad det är som har gått fel. Samt ge förslag på hur arbetet med detaljlösningar kan 

utföras för att dessa problem inte ska uppstå. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka djupare för vilka de dåliga 

detaljlösningarna var och att svara på frågan varför det uppstod dåliga lösningar. 

Examensarbetet ska även undersöka vad byggbranschen kan göra bättre för att minska felen 

som uppstår i utformningsprocessen och ta fram förslag på förbättringar inför framtida 

projekt. Fortsatt ska en framtidsblick göras för att se hur framtiden för flervåningsbyggande i 

trä ser ut enligt aktörer inom branschen. En fördjupning i vilka egenskaper trä som material 

har samt vilka faktorer det finns för att bygga eller inte bygga med trä ställs mot intervjuer 

för att få fram ett bredare perspektiv med flera typer av källor för att säkerställa kvaliteten på 

informationen. 
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1.4 Frågeställningar 

Nedan presenteras examensarbetets huvudfrågor som arbetet ska svara på. 

• Vad grundar sig de felaktiga detaljlösningarna i och vilka är anledningarna bakom 

problemen?  

• Vad kan byggsektorn göra bättre för att motverka eller minska fel vid detaljlösningar i 

trä? 

• Vilka förslag finns det på förbättringar inför framtida projekt? 

• Varför är det viktigt att fortsätta utveckla byggandet av större träprojekt?  

 

1.5 Avgränsning 

Avgränsningen är gjord efter problemformuleringen men även frågan om vilka de 

bakgrundsliggande faktorerna är som gör att det blir dåliga detaljlösningar i slutändan. 

Arbetet avgränsar sig till flervåningshus i trä, vilket betyder att byggnaderna avser tre 

våningar eller fler och att stommen är byggd i trä. Stommen avser de bärande och 

stabiliserande byggnadsdelarna (TräGuiden, 2019-01-16). Det finns så klart flera olika 

förbättringsområden inom det valda ämnet, men arbetet kan inte ta upp alla och är avgränsat 

till fuktproblem, konstruktionslösningar och processen bakom dessa i 

problemformuleringen. Det finns även problem som inte kan ses med blotta ögat och är 

svårare att upptäcka som luftläckning och köldbryggor men dessa tas inte upp i arbetet. 

2 METOD 

I detta kapitel redovisas de olika metoder som använts i examensarbetet för att få fram 

relevant information. Kapitlet delas upp i underkapitel för de olika delarna eftersom det 

skapar en bättre struktur som är lätt att följa.  

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien består av faktainsamling och analys av fakta om materialet trä, vilka 

egenskaper materialet har, vilka faktorer det finns för att materialet ska användas i ett 

projekt och hur det används idag. Kapitlet går även in på vad som menas med en 

detaljlösning och allmänt om utformningsprocessen för en byggnad. Litteraturstudie 

genomförs för att ge en fördjupad förståelse till intervjuerna som genomförs i fallstudien. För 

att få fram relevanta resultat i sökningarna för litteratur används olika tjänster, främst 

databaser för vetenskapliga rapporter och artiklar men även vanliga sökmotorer. De källor 
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som sedan används i examensarbetet redovisas i text enligt korrekt referenshanteringsmetod 

och sedan fullt ut i referenslistan i slutet av arbetet. 

2.2 Intervjustudie 

Utöver litteraturstudien har även ett antal intervjuer genomförts. Den första intervjun var 

med en av författarna av PM:et om problemformuleringen som detta arbete utgick från, 

främst för att ge en djupare förståelse för vad problemet är. Sedan utfördes intervjuer med 

sakkunniga inom området. I de intervjuer som följer lyfts problem som hade 

uppmärksammats fram till de sakkunniga som då ger sin analys av problemen och berättar 

om egna erfarenheter av liknande problem.  

Den intervjumetod som valdes att användas är en semistrukturerad intervjuform. En 

frågeformulärsmall skapades där huvudfrågorna skrevs ner och sedan anpassades 

följdfrågorna utifrån vad den intervjuade svarade, därför kan de vara olika från intervju till 

intervju. En semistrukturerad intervju är därför bra när det kan komma upp funderingar 

under intervjun eftersom följdfrågor kan ställas när de dyker upp (Academic Work, u.d.).  

Eftersom detta examensarbete är baserad till stor del på intervjuer av personer i 

byggbranschen är denna undersökning viktig. Det huvudsakliga målet med intervjuerna är 

att få teorier och svar på problemformuleringen för examensarbetet gällande träbyggande 

och detaljlösningar i trä. Intervjuerna spelades in för att underlätta sammanställningen av 

information i examensarbetet, det fördes även anteckningar under intervjuerna för att lättare 

kunna hitta informationen i inspelningarna. Intervjuerna påbörjades genom att 

respondenten frågades diverse bakgrundsfrågor om utbildning, befattning och deras 

bakgrund inom byggbranschen. Detta gjordes för att skapa en bättre bild om varför denna 

personen är relevant till detta examensarbete och för att öka tillförlitligheten till 

respondenten. Därefter följer frågor relevanta till frågeställningarna och 

problemformuleringen för examensarbetet. De viktigaste frågorna är: Varför det utformats 

dåliga detaljlösningar? Vad byggbranschen kan göra bättre för att motverka dessa? Och hur 

en sådan förbättringsprocess kan se ut? Intervjufrågorna som användes som grund i de 

semistrukturerade intervjuer redovisas i bilaga 1, sedan ställdes även anpassade följdfrågor 

beroende på vad respondenterna svarade. Intervjusvaren analyserades sedan genom att lyfta 

fram de svar som uppkommer flest gånger i de olika intervjuerna. Svar som uppkommer fler 

gånger tenderar att ge en sann verklighetsbild och öka trovärdigheten i arbetet. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien är det teoretiska kapitlet där information från vetenskapliga artiklar och 

arbeten, tidigare studier samt annan litteratur redovisas. Det används sedan för att kunna 

analysera svar från respondenter och vidare för att svara på frågeställningarna och syftet som 

detta examensarbete har. Kapitlet delas upp i undertitlar för att underlätta läsningen samt 

strukturen.  Kapitlet tar upp djupgående fakta om träs egenskaper, faktorer varför och varför 

inte det ska byggas med trä, vilka konstruktionstekniker som används för att bygga 

flervåningshus i trä och information om detaljlösningar samt processen för utformning av 

dessa. 

3.1 Träets egenskaper 

Egenskaperna för trä varierar från träd till träd och träslag till träslag, de egenskaper som 

presenteras är densitet, fuktegenskaper (och formförändringar), mekaniska- och termiska 

egenskaper samt beständighet. 

 Densitet 

En förklaring till de stora skillnaderna i densitet mellan samma träslag ligger i vedens 

uppbyggnad och trädets tillväxthastighet. Ju tätare årsringarna sitter och ju långsammare 

trädet växer desto kompaktare blir det, sommarved kallas den veden där årsringarna sitter 

tätare. Vid 1–2 millimeters årsringsbredd är densiteten som högst, är bredden mindre kallas 

det för hungerved och veden har då mycket låg densitet, likaså om bredden är mycket större 

än 1–2 millimeter.  

Faktorer som påverkar densiteten är många. Kallare klimat bidrar till en lättare densitet och 

varmare till motsatsen. Bra markförhållanden och täta bestånd bidrar även det till högre 

densitet. Träd som vuxit i ett torrare klimat är vanligtvis lättare än träd som vuxit upp i ett 

fuktigt klimat, detta för att virket från ett torrare klimat ger en lägre andel sommarved. 

De slutliga träprodukternas densitet påverkas av ovanstående faktorer och hur de behandlas 

vid tillverkning, men densiteten kan också höjas av hårdgörning och komprimering 

(TräGuiden, 2017-12-14). 

 Fuktegenskaper 

Trä strävar alltid till att uppnå en jämvikt med omgivningens fuktighet (den relativa 

luftfuktigheten) och temperatur, därför kallas trä för ett hygroskopiskt material. Fuktkvoten, 

den relativa luftfuktigheten och ånghalten påverkar alla träet på sitt sätt och presenteras i 

texten nedanför. 
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Fuktkvoten är mängden förångningsbart vatten i kilogram, dividerat med mängden torrt 

material, även det i kilogram. Fuktkvoten används som mått på fuktinnehåll (Arfvidsson, J., 

Harderup, L. & Samuelsson, I., 2017).  

Jämviktsfuktkvoten är den fuktkvot träet har då den är i jämvikt med omgivningens relativa 

luftfuktighet och temperatur. Hur träets fuktkvot förhåller sig till jämviktsfuktkvoten spelar 

roll på det sätt att träet antingen fuktas upp eller torkar. Är träets fuktkvot lägre än 

jämviktsfuktkvoten kommer materialet uppfuktas och om träet har en högre fuktkvot 

kommer det torka. Fuktkvotsgradient kallas skillnaderna i tvärsnittets fuktkvot, vilket 

betyder att virket torkar från utsidan och inåt som ger en fuktigare insida och en torrare 

utsida. Det är bättre att beställa virke med en låg fuktkvotsgradient eftersom det påverkas 

mindre utav krympning och kupning. 

Ånghalten mäts i vatten (g) per kubikmeter och tydliggör luftens innehåll av vattenånga. 

Ånghalten är som störst på sommaren, ca 9–11 g/m3, och som lägst under vintern då den 

brukar hålla sig mellan 3–5 g/m3 (TräGuiden, 2017-12-14). 

Relativ fuktighet (RF) fås fram genom att dividera ånghalten med mättnadsånghalten. 

Täljaren och nämnaren mäts båda i g/m3 (Arfvidsson et al., 2017). 

Är det varmt utomhus blir luften fuktigare inomhus och ett högre värde på RF erfordras (45–

60%). Tvärtom blir luften torrare inomhus när det är vinter, vilket ger ett lägre RF (10–25%). 

Som nämnts tidigare kommer då fuktkvoten att anpassa sig till RF och temperaturen. 

Trä är ett levande material, det sväller och krymper beroende på fuktkvoten. I och med att 

det är anisotropt krymper och sväller det olika mycket beroende riktningen. Axiellt är träet 

mest stabilt (längsgående snittet), medan tangentialsnittet som går längs med årsringarna är 

ostabilast. Mittemellan ligger radialsnittet som går i radiell tvärriktning. Faktorer som 

exempelvis om det är en splintved eller kärnved, om det är höst- eller vårved, kvistandelen 

eller andra störningar spelar också roll (Ternstedt 1976, i Simonson, 2012). 

Krympningarna och svällningarna ger upphov till spänningar och påfrestningar. Är det en 

träkonstruktion där delarna är förhindrade att röra sig kan förändring i RF ge sprickor och 

deformationer i konstruktionen. Fuktkvotsgradienten påverkar också, om RF sjunker 

kommer de yttre delarna att avge fukt snabbare än de inre delarna av träet. Det medför att de 

inre delarna utsätts för kompression från de yttre delarna som vill krympa, tvärtom blir de 

yttre delarna utsatta för en tänjning eftersom de stoppas av den inre delen som fortfarande är 

fuktig. Detta ger upphov till spänningar som släpper efter att träet varit i samma RF under en 

viss tid. Även fuktkvoten kan skilja sig åt beroende på vilken konstruktionstyp det är, större 

element med endast en sida ut mot omgivande luft tar längre tid på sig att nå jämvikt än ett 

lättare element med båda sidor mot omkringliggande luft (Jakiela 2008, i Simonson, 2012). 

 Mekaniska egenskaper  

I och med att materialet trä är anisotropt är det olika bra på att ta tryck och drag i olika 

riktningar. För att ge en bild av hur det är uppbyggt går det att se trä som en bunt sugrör som 

representerar cellulosan som sedan är sammanlimmade med lignin. Spänningsriktningarna 
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definieras längsgående fibrerna, tangentiellt årsringarna och radiellt årsringarna. De olika 

storheterna för att beskriva sambandet mellan töjningar och spänningar inom det elastiska 

området är elasticitetsmodulerna (E), skjuvmodulerna (G) och tvärkontraktionstalen (v). 

Tvärkontraktionstalen tar hänsyn till hur materialet reagerar på tryck- och dragkrafter. 

Egenskapsskillnaderna i radiell och tangentiell riktning brukar dock bortses. Istället är det 

egenskaperna parallellt och vinkelrätt fibrerna hos de oberoende storheterna som redovisas. 

Dessa redogörs i tabell 1. 

Tabell 1 Värden för gran och furu med fuktkvot 12% (Isaksson, Mårtensson, Thelandersson, 2016) 

Storhet Parallellt fibrerna (MPa) Vinkelrätt fibrerna 
(MPa) 

Elasticitetsmodul 7000–16000 200–500 

Skjuvmodul 500–900 40 

Tvärkontraktionstalet 0,1–0,2 0,25 

  

Siffrorna i tabell 1 visar att trä är starkare parallellt fibrerna än vinkelrätt fibrerna. 

Draghållfastheten längs med fibrerna för gran och furu ger ett värde på 90-100MPa förutsatt 

att det är felfritt virke. Jämför med draghållfastheten tvärs fibrerna som är betydligt lägre, 

cirka 3MPa. Det beror på att ligninets hållfasthet är mindre än cellulosans och begränsar 

därför draghållfastheten tvärsgående. Tryckhållfastheten tvärs fibrerna är också låg, cirka 7-

12MPa, cellväggarna tål inte tryckkrafterna varav de trycks in och bildar stora deformationer. 

Tryckhållfastheten är lägre än draghållfastheten längs fibrerna för att rören är känsligare mot 

tryck och går till brott vid för stora krafter för att de knäcks, därav ligger det värdet på cirka 

40-50MPa. Böjtryckhållfastheten är 60-90MPa. Värt att nämna är att hållfastheten varierar 

längs trädstammen och beroende på växtfel samt kvistar (Isaksson, Mårtensson, 

Thelandersson, 2016). 

En annan effekt som trä påverkas av är krypning, vilket är ett resultat av tilltagande 

deformation med tiden. Själva deformationen kan delas upp i elastisk, tidsberoende elastisk 

och plastisk deformation. Elastisk deformation fås direkt vid pålastning. Därefter ökar 

deformationen som består av både den tidsberoende elastiska och plastiska deformationen. 

Skillnaden mellan dessa två syns först efter avlastning, där den elastiska deformationen 

återgår med tiden medan den plastiska deformationen är permanent (TräGuiden, 2017). 

 

 Termiska egenskaper 

Värmekapaciteten för trä i jämförelse med andra material är förhållandevis hög. 

Värmeledningsförmågan hos trä är större i fibrernas riktning än vinkelrätt mot fibrerna och 

ökar ju högre densiteten och fuktkvoten är. I tabell 3 visas den ungefärliga 

värmeledningsförmågan för ett antal material, siffrorna är hämtade från “Praktisk 

byggnadsfysik” (Sandin, 2010). 
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Tabell 2 Värmeledningsförmågan för olika material 

Material Värmeledningsförmåga (W/m*K) 

Trä 0,14 

Betong 1,7 

Mineralull 0,033–0,040 

Stål 60 

Lättbetong 0,12 

Gips 0,22 

 

Simuleringar och mätningar påvisar att det är behagligt att bo i en fastighet byggd i KL-

trästomme eller likartade. Energiförbrukning är låg i jämförelse med en byggnad av lätta 

väggar och lätta bjälklag i och med att träet har låg värmeledningsförmåga, se tabell 3. Den 

låga värmeledningsförmågan gör att väggar och golv är behagliga att ta på respektive gå på. I 

och med att köldbryggorna är få och att träytorna inte känns kalla kan inomhustemperaturen 

sänkas utan att det känns obehagligt. Samma effekt fås dock inte om träet i byggnaden endast 

utgörs av en regelstomme eller mindre partier trä, utan det måste vara massiva träväggar och 

bjälklag för att det ska ge dessa fördelar. Dessutom måste klimatskärmen vara välisolerad 

och tät för att förhindra värmeutsläpp. (TräGuiden, 2017-12-14).  

Träets motståndskraft mot brand är relativt bra. Förkolningshastigheten för trä är generellt 

runt 0,6–1 mm/minut. Det antända träet förkolnar och bildar ett kolskikt. Kolskiktet bildar 

ett skyddande lager som ser till att hålla träkonstruktionens bärförmåga under en relativt 

lång tid. Faktorer som påverkar hur motståndskraftigt träet är har och göra med vilken 

tjocklek väggen eller bjälklaget har, samt densitet, fuktkvot och ytråhet.  

 Beständighet 

Även här skiljer sig egenskaperna åt beroende på träslag. Generellt är kärnveden mer 

beständig än splintveden, detta för att öppningarna mellan cellerna i splintveden är öppna 

och tillåter fukttransport medan de i kärnveden är stängda. Splintveden är oftast inte 

beständig mot biologiska angrepp, för kärnveden däremot varierar det. Det beror på 

koncentrationen av extraktivämnen som finns i kärnveden. Extraktivämnen består av olika 

syror, kolhydrater och mineralämnen och om de förekommer i hög koncentration i 

kärnveden skapar det en bra beständighet mot biologisk nedbrytning och minskar även träets 

förmåga att ta upp vatten.  

Utomstående faktorer som kan påverka träets beständighet är solljuset, kemikalier, 

mikroorganismer och insektsangrepp. Problemet med solljuset är att dess UV-strålning 

bryter ner ligninet på ytan hos virket som exponeras utomhus. Direkt efter sågning eller 

hyvling påbörjas processen, därför är det viktigt att utföra en ytbehandling, till exempel 

målning eller lackning, så snart som möjligt. Ju senare ytbehandlingen sker desto fler lösa 
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fibrer finns det på ytan, vilket leder till att chanserna för en bra ytbehandling och underhåll 

minskar. När det kommer till beständigheten mot kemikalier har trä ett relativt bra motstånd 

vid normala temperaturförhållanden, kemikalieangreppen ökar dock vid högre temperaturer. 

Svagast är träet mot alkaliska ämnen där små koncentrationer kan försämra träets 

hållfasthet. Barrträsorter är beständigare mot kemikaliska angrepp än vad lövträsorter är 

(TräGuiden, 2017-12-14). 

Med mikroorganistiska problem menas problem med mögel- och rötsvampar. Det är 

rötsvamparna som står för den största påverkan på träkonstruktionen. Drabbas en 

träkonstruktion av dessa problem är det oftast ett tecken på ett kritiskt fukttillstånd. För att 

minimera risken för dessa angrepp ska inte den relativa luftfuktigheten överstiga 75 % under 

en längre period om det inte står något annat dokumenterat för materialet (Boverkets 

Byggregler BBR 6:52). Insektsangrepp kan också minska beständigheten, skadan beror på 

hur omfattande ingreppet är och vilken insekt det är (TräGuiden, 2017-12-14). 

Det finns en del åtgärder som kan utföras för att skydda träet mot dessa typer av angrepp. 

Träet kan behandlas med träskyddsmedel för impregnering eller ytbehandling, båda 

innehåller ämnet fungicid som har en fallenhet att döda olika sorters svampar. Trä som gjuts 

in eller som konstant kommer vara i markkontakt bör skyddas genom impregnering. Virket 

som ska impregneras utsätts för ett tryck eller vakuum för att öka upptagningsförmågan av 

träskyddsmedel (Pousette, Sandberg & Ekstedt, 2011). 

3.2 Konstruktionstekniker för flervåningshus i trä 

Hur stomsystemet ska projekteras hänger vanligen ihop med vald produktionsmetod och 

prefabriceringsgrad. De tekniker som används för att uppföra en stomme i träflervåningshus 

är oftast antingen limträelement, där elementen utgörs av pelare och/eller balkar, eller 

korslimmade träelement (KL-trä). Nedan presenteras de 2 teknikerna i varsin underrubrik. 

 Limträ 

Den förste personen som påvisade att lameller i trä kunde limmas ihop industriellt till 

element med stora tvärsnitt var tysken Otto Hetzer, det vi idag kallar för limträ. 1906 fick han 

patent på sin uppfinning, argumenten för att bygga i limträ var då friheten att tillverka olika 

former samt att utjämna påverkan av virkesdefekter och de stora ekonomiska fördelarna 

materialet hade gentemot armerad betong eller stål. Otto Hetzers uppfinning spred sig och 

kom ganska tidigt till Norge och Sverige där företaget A/S Trekonstruktioner i Kristiania 

bildades 1918, företaget etablerade sedan ett dotterbolag i Töreboda i Sverige 1919. 

Utvecklingen har sedan gått stadigt framåt med utveckling och förädling av produkten och 

limträ är idag ett konkurrenskraftigt material för bärande konstruktioner (Gross, 2016).  

Limträ tillverkas mestadels av gran, det består av hoplimmade trälameller som främst 

används till bärande konstruktioner. Fördelaktiga egenskaper är många, limträelementen är 

mycket flexibla när det kommer till formbarhet och bearbetbarhet. Det skapar en stor 
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användarmöjlighet för arkitekter och konstruktörer när de projekterar och framställer 

byggnadens former. Materialet är starkt i förhållande till sin egenvikt och effekten av att flera 

lameller limmas ihop på varandra gör att risken för defekter på grund av kvistar och växtfel 

minskar eftersom det är liten sannolikhet att dessa uppstår i samma snitt, fenomenet kallas 

för lamelleringseffekten. Fuktkvoten bör vara 6–15% för lamellerna och fuktkvoten mellan 

intilliggande lameller bör inte överstiga 5%. Limträelementen som används i flervåningshus i 

trä kan vara pelare och balkar medan bjälklagen och ytelementen kan bestå av KL-trä. Med 

hjälp av skivmaterial, ytelement eller båda två tillsammans kan stabiliteten klaras av. 

Limträbalkarna och limträpelarna kan avskiljas helt från klimatskärmen eftersom pelare och 

balkar för ner krafterna, vilket möjliggör en öppen planlösning utan bärande väggar. 

Limträstommen monteras med hjälp av skruv, stålbeslag och träskruvar. Det medför att 

stommen är enkel att demontera och ändra på (Gross, 2016). Figur 1 visar hur en limträbalk 

är uppbyggd. 

 

Figur 1 En limträbalks uppbyggnad. Från TräGuiden (2017) Copyright Föreningen Sveriges 
Skogsindustrier. Återgiven med tillstånd. Siffrorna i figuren motsvarar hänvisningar, se TräGuiden 
(2017). 

 

 KL-trä 

Korslimmat trä, förkortat KL-trä, är ett konstruktionsmaterial som oftast tillämpas i de 

bärande delarna av stommen. De träsorterna som används vid tillverkning av KL-trä är både 

löv- och barrträ. Själva komponenten består av skivor eller paneler som är hoplimmade 

korsvis, alltså vartannat skikt placeras vinkelrätt (90 grader) mot intilliggande skikt. 

Vanligtvis byggs elementen upp av minst 3 skikt och maximalt 7 skikt, skikten brukar ha 

samma tjocklek men det kan förekomma element där skiktens tjocklek varierar. 

Korslimningen gör att skivan behåller sin form och är mindre känslig mot fuktförändringar 

vilket ger den en hög formstabilitet (Martinsons, u.d.). När elementen byggs in bör 

fuktkvoten ligga på cirka 8–14% beroende på användningsområde. KL-trä kan användas till 

många typer av verksamheter, allt från skolor och småhus till flervåningshus. Det som 

kännetecknar KL-trä när det kommer till stomelementen är möjligheten att tillverka stora 
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planelement, därför är den också lämplig att utnyttjas som ett stabiliserande element i 

byggnaden eftersom de stora elementen ger en hög bärförmåga och styvhet. Liknande limträ 

är också KL-trä mycket flexibelt och formbart, vilket öppnar möjligheten för obegränsade 

former och utseende för byggnader.  

I förhållande till sin låga vikt har KL-trä mycket bra hållfasthets- och styvhetsegenskaper, 

vilket har gjort den konkurrenskraftig på marknaden just för att den utmanar de mer 

traditionella materialen betong och stål, framförallt för användning som stommaterial till 

flervåningshus. KL-trä introducerades på 1990-talet i Sverige, utvecklingen hade startat ett 

par år tidigare i Centraleuropa. Inre hamnen i Sundsvall blev bland det första större projektet 

med KL-trä inblandat. Utvecklingen har sedan dess gått i ett stigande tempo och 2017 låg 

siffran på tillverkat KL-trä på cirka 15 000 kubikmeter, en siffra som ser ut att öka 

(Gustafsson, 2017). Figur 2 visar hur en väggskiva av KL-trä kan se ut. 

 

Figur 2 En bärande väggskiva av KL-träs uppbyggnad. Från TräGuiden (2009) Copyright 
Föreningen Sveriges Skogsindustrier. Återgiven med tillstånd. 

 Volym- och planelement 

Med en hög prefabriceringsgrad kan montaget på plats gå snabbare, materialet trä är ur 

denna synpunkt mycket fördelaktigt att använda till prefabricerade planelement och 

volymelement. Planelement är prefabricerade tvådimensionella element som kan vara 

tillverkade i lättbyggnadsteknik eller i KL-trä som massivträteknik. Planelementen kan 

utgöras av bland annat ytterväggar och bjälklag. Hur färdigställt elementet är varierar mellan 

projekt, ytskikt och vissa installationer brukar saknas och monteras på plats 

(Träbyggnadskansliet, u.d.). 
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Volymelement är tillskillnad från planelement tredimensionella element som utgörs av i 

princip färdiga rum. Är vanligt förekommande vid uppförande av flervåningshus i trä. 

Modulerna tillverkas i fabrik under fuktsäkra förhållanden för att sedan fraktas på lastbil, tåg 

eller båt till byggarbetsplatsen och väl på plats kan montering ske snabbt och effektivt 

(Träbyggnadskansliet, u.d.). 

Boverket (2006) diskuterar olika aspekter som är bra med volymelement men också vilka 

områden som kan utvecklas. De nämner att det ibland kan bli problematik när rummets 

proportioner och storlekar ställs mot volymelementen, att vid gemensamma utrymmen som 

trapphus tycks det svårt att maximalt utnyttja golvytan då volymelementens mått skapar 

outnyttjade ytor. Det kan bli så att fokuset ligger mer på funktionella krav än själva formen 

och den arkitektoniska upplevelsen av byggnaden. De nämner dock att dessa punkter är 

utvecklingsområden och att framtiden ser ljus ut. Med volymelement går monteringen på 

plats snabbare än vid traditionellt byggande samt att byggnaden blir mer fuktsäker med 

tanke på prefabriceringen och den korta monteringstiden. Det är dock viktigt att 

väderskyddet är väl utfört. Det tar längre tid att uppföra taket på flervåningshus i och med 

våningsantalet, vilket är problematiskt ur fuktsynpunkt och för att ytterligare minska 

fuktproblematiken nämner Boverket en lösning från KTH Campus där det utvecklats 

taksektioner som kan lyftas på och av under byggtiden för att skydda träet från regn och fukt.  
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3.3 Detaljlösningar i träbyggnader 

När valet av material för stommen görs kommer det med olika förutsättningar. Några av 

dessa är vilka typer av knutpunkter, förband och andra detaljlösningar som finns tillgängliga 

för det val som görs. Alla detaljer måste dimensioneras efter de stora delarna av stommen 

som balkar, pelare och bjälklag som har blivit dimensionerat för sig. Detaljlösningarna måste 

klara laster från olika håll och av olika typer för att byggnaden ska hållas ihop och vara säker 

(TräGuiden, 2019-01-16). 

 Typer av detaljlösningar 

Detaljlösningar kommer i många olika typer, beroende på vilka delar som ska anslutas med 

varandra. De kan bestå av spikningsplåtar och beslag i olika utföranden, skarvar eller laskar 

som fästs med spik, skruv eller dymlingar i varierande mängder och placeringar beroende på 

dimensioneringen av laster och krafter i knutpunkten (Gustafsson, 2017). 

För att hjälpa och förenkla arbetet för konstruktörer har leverantörer av lim- och KL-

träprodukter ofta en del standardlösningar som kan användas. Detta gör att nya modeller av 

infästningar och knutpunkter ej behöver skapas för varje nytt projekt och byggnad. Det 

sparar tid för projektörerna, vilket leder till lägre kostnader för beställaren. 

Standardlösningarna varierar i komplexitet och täcker allt från anslutning mot mark till 

bjälklagsanslutningar och nockinfästningar av diverse typer. Den vanligaste anslutningen är 

spikplåtar och ifall det handlar om synliga knutpunkter kan till exempel trälaskar användas 

som tillför en mer estetisk lösning (Martinsons, u.d.). 
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I figur 3 visas en slags detaljlösning för en balkong med massivträplatta i ett flervåningshus 

med trästomme. 

 

Figur 3 Balkong med massivträplatta. Från TräGuiden (2006) Copyright Föreningen Sveriges 
Skogsindustrier. Återgiven med tillstånd. Siffrorna i figuren motsvarar hänvisningar, se TräGuiden 

(2006). 

 Konstruktivt träskydd 

Trä är ett organiskt material, vilket innebär att materialet kan angripas av skadeinsekter eller 

mikrobiell påväxt. På grund av det samt för att förebygga röta är det viktigt att träet hålls 

torrt. Fuktriskerna utgörs av nederbörd, markfukt och luftfuktighet. En fuktkvot på mindre 

än 20% rekommenderas i träkonstruktioner. Ur en sådan synvinkel är det av stor vikt att 

detaljer i träbyggnader planeras och utformas på ett korrekt sätt. En av de viktigaste 

punkterna är att förhindra infiltration av fritt vatten till detaljerna. Att undvika springor som 

kan leda vattnet kapillärt och att skydda ändträ (Serrano, 2016).  

Lösningarna för att undvika fuktskador varierar beroende på konstruktionsdel och ingående 

material. Det är nödvändigt att skilja byggdelar åt med fogar, till exempel ska inte träet 

befinna sig i direkt kontakt med betongytor utan det ska finnas en fuktspärr emellan. Ändträ 

ska undvikas vara i direkt kontakt med marken med tanke på markfukt. För att undvika 
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problemet kan pelarens ändträ stolpas upp och fasadens ändträ dimensioneras på en höjd 

ovanför mark som rekommenderas med tanke på konstruktion och markförhållanden. 

Bärande delar (balk eller pelare) och detaljer som kan exponeras för fukt och är svåra att byta 

ut bör skyddas med hjälp av tak eller olika sorters beklädnader. Antingen kan en 

plåtbeklädnad användas eller en beklädnad av trä. Distanser mellan beklädnaden och träet är 

viktigt för att tillåta en kontinuerlig luftning och uttorkning av ytan, se figur 5 och 4. Ändträ i 

detaljer bör också de skyddas med ett slags täcklock som figur 5 och 4 visar på. Lutningen för 

horisontella träytor bör vara minst 18 grader, lutningen gör att fuktupptagning begränsas och 

att vattnet rinner åt rätt håll, alltså inte in mot konstruktionen. Droppnäsor eller droppspår 

har sedan till uppgift att avleda vattnet från konstruktionen (TräGuiden, 2015).  

 

En kompletterande åtgärd till konstruktivt träskydd är att tryckimpregnera virket med 

skyddande träskyddsmedel. Byggherrens önskemål och samhällets krav på hälsosam miljö 

spelar roll vid valet av impregneringsmedel. Det får endast ses som en kompletterande åtgärd 

då det inte ersätter en korrekt utförd detalj. Viktigt är också att tänka på att underhålla och 

rengöra utsatta detaljer. Konstruktivt träskydd går helt enkelt ut på att minska (helst 

undvika) kontakten mellan fukten och träet och även att förhindra sprickor i träet genom att 

hålla fuktkvoten på en konstant och låg nivå (TräGuiden, 2017).  

3.4 Utformningsprocessen för detaljlösningar 

När arkitekten och övriga konsulter har bestämt hur byggnaden ska konstrueras och 

systemhandlingar är färdigställda börjar utformningen av detaljer i byggnaden, det kan 

handla om infästningar av olika slag eller exakta placeringar av fönster och liknande. Olika 

konsulter utformar olika delar men de har även en samverkan med varandra då delar av en 

Figur 5 Detaljutformning av träbalk 
med beklädnad av trä. Från TräGuiden 
(2015) Copyright Föreningen Sveriges 
Skogsindustrier. Återgiven med 
tillstånd. 

Figur 4 Detaljutformning av träbalk 
med beklädnad av plåt. Från TräGuiden 
(2015) Copyright Föreningen Sveriges 
Skogsindustrier. Återgiven med 
tillstånd. 
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byggnad måste gå ihop och fungera tillsammans. När detaljutformning blir färdig leder de till 

bygghandlingar som byggnaden sedan byggs efter (Svensk Byggtjänst, u.d.). 

Konstruktörer måste även utforma detaljer till byggnader som faktiskt kan byggas i 

verkligheten, med det kommer dimensionering av alla konstruktionsdelar. Dimensioneringen 

kan delas upp i två stadier, preliminär dimensionering som tillhör förprojekteringen samt 

den detaljerade dimensioneringen med hjälp av verifiering. Den preliminära 

dimensioneringen görs för att eliminera så många konstruktionsidéer som möjligt genom 

diskussioner eller användning av matriser. Valen som görs förenklar sedan riskanalyser som 

ska utföras för att göra projektet så säkert som möjligt. I detta steg uppskattas också 

tvärsnittsstorlekar för konstruktionsdelar och förband med hjälp av överslagsberäkningar 

samt erfarenhet och rekommendationer (Kliger, 2016).  

Det finns ett antal mål som den detaljerade dimensioneringen ska uppnå. En stor del av 

byggprocessen är den ekonomiska aspekten och dimensioneringen hjälper till att fastställa 

noggranna kostnader när val av konstruktionsmetod samt dimensioner görs. En annan stor 

del är att se till att konstruktionen är fullständig och verifierad så att den håller för alla laster 

som uppstår, med detta kommer att alla delar av konstruktionen ska vara planerade in i 

detalj och samordnade så de fungerar tillsammans. För att detta stadie ska bli lyckat är det 

viktigt att tolerans- och kvalitetsnivåer är överenskomna mellan alla parter, på så sätt 

säkerställs att konstruktionen blir rätt (Kliger, 2016). Byggherren ansvarar för att upprätta en 

kontrollplan. Kontrollplanen är ett sammanställande dokument innehållande samhällets 

krav om vad som ska uppfyllas, det liknar en checklista där det står beskrivet vad som ska 

kontrolleras och av vem. Projektören ansvarar för att granska sina egna beräkningar och 

ritningar genom egenkontroller, även andra inblandade projektörer kan granska varandras 

handlingar. Gemensamt för kontrollerna är att de ska dokumenteras, det är viktigt att de gör 

det för att få ett underlag för erfarenhetsåterföring och tillsyn. Det här systemet med 

egenkontroller bygger på tillit, de inblandade ska veta vad de gör, utföra det och sedan 

kontrollera utförandet för att säkerställa att allt blivit korrekt (Boverket, 2016). 

 När delarna dimensioneras verifieras dessa mot den gemensamma bestämmelsesamlingen 

inom EU som kallas Eurokoder. Det görs genom att konstruktörer skapar modeller för 

konstruktionen och dimensionerar utifrån laster, material- och produktegenskaper samt 

geometriska data, detta görs i de flesta fall genom beräkningsprogram. När 

dimensioneringen är färdig görs montageritningar för att hantverkare ska veta hur det ska 

monteras (Kliger, 2016). 
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Vid utformningen av detaljer i lim- och KL-trä är det viktigt att följa sju grundprinciper för 

att utforma en bra och korrekt lösning: 

1. ”Tillåt limträets dimensionsändringar som förorsakas av fuktvariationer. 

2. Undvik detaljutföranden som ger upphov till dragspänningar vinkelrätt mot 

fiberriktningen, som ofta leder till sprickbildning. 

3. Undvik fuktfickor i förbanden. 

4. Säkerställ tillräcklig ventilation 

5. Placera inte limträ i direktkontakt med murade konstruktion, betong eller 

någon annan möjlig fuktkälla. 

6. Undvik excentricitet i förbanden. 

7. Minimera utomhusexponering av ändträ” (s. 235, Crocetti, 2016). 

Olika detaljlösningar har så klart också olika förutsättningar men dessa punkter är en grund 

att stå på när det kommer till utformningen (Crocetti, 2016). 
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3.5 Faktorer för att bygga i trä 

Med varje material följer möjligheter till varför just det materialet ska användas, det kan bero 

på till exempel materialegenskaperna eller byggbranschens utvecklingsmöjligheter.  

Det har visats att aktörer blir mer och mer positiva till att bygga i trä desto mer erfarenhet de 

har, detta leder till att en ökad konkurrens för projektörer och entreprenörer skulle vara 

gynnsamt för industrin. Det skulle leda till en bättre och snabbare utveckling av tekniker som 

kan användas i byggandet och trovärdigheten för byggnader i trä skulle öka ju mer materialet 

används. En ökad användning av trä i nyproduktion skulle också leda till en större förfrågan 

till materialtillverkarna, vilket leder till att träindustrin kan utvecklas mer (Hurmekoski, E., 

Jonsson, R. & Nord, T., 2015). 

Om utsläppen mellan olika stommaterialval under både tillverkningen av delar samt 

produktionen av byggnaden jämförs är utsläppen för en byggnad med trästomme lägre än för 

byggnader med stål- eller betongstomme. Användningen av energi för tillverkningen av 

trästommar är låg och en stor del av energin som används kommer från förnybara källor, 

vilket leder till mindre klimatpåverkningar och ett framtidstänkande som inte är möjligt med 

andra materialval. Koldioxidutsläppen från montage är även mindre i jämförelse med betong 

och stål. Detta eftersom att trä är ett lättare material, vilket leder till att storleken på 

maskiner minskar. Träet binder även stora mängder kol under byggnadens livslängd, till och 

med mer än vad som avges under produktionen (Gustafsson, A., Eriksson, P-E., Engström, 

S., Wik, T. & Serrano, E., 2013). 

 

Figur 6 Träprodukters kretslopp. Från TräGuiden (2015) Copyright Föreningen Sveriges 
Skogsindustrier. Återgiven med tillstånd. 

I figur 6 visas träprodukters kretslopp från avverkningen av träd till återanvändning och 

återvinningen av träprodukterna. 
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Trä är också det enda byggnadsmaterial som finns idag som är förnybart, kombinera det med 

att trä ofta är närproducerat gör det en stor del för miljöpåverkan. Transportkostnader blir 

lägre då materialet fraktas kortare sträckor i jämförelse med när stål eller betong används 

som stommaterial. Eftersom efterfrågan på miljövänliga hus ökar mer och mer i Sverige är 

det logiskt att utveckla träbyggande så mycket och så snabbt som möjligt därför att trä är det 

överlägset bästa materialet för miljön (Stehn, L., Rask, L-O., Nygren, I. & Östman, B., 2008). 

Eftersom trä är ett lättare men hållfast material än stål och betong leder det till fördelar även 

i produktionen, det behövs inte lika stora kranar för att montera träelement som de andra två 

materialen. Detta drar ner kostnader och enklare infästningsmetoder sparar också tid för 

montage. Ändringar i senare skeden är lättare att genomföra ifall ritningar inte skulle 

stämma eller skulle behöva justeras efter projekteringen (Stehn et al., 2008). Prefabrikation 

av både betong och trä är möjligt och används till stor del idag. Tack vare träets lägre vikt kan 

träelementen prefabriceras till en större grad. Det leder till transporter som är lättare, vilket i 

sin tur leder till en minskad kostnad (Mahapatra, K., Gustavsson, L. & Hemström, K., 2012). 

Att bygga med trä hjälper även byggnadsarbetarna genom att arbetsmiljön blir bättre. Betong 

är stressigare att arbeta med eftersom det är ett striktare schema att följa på grund av 

gjutningar av bjälklag etcetera. Det sparar också fysiskt på kroppen eftersom det inte är lika 

tunga lyft och sedan är det enklare att skruva i en skruv i träet istället för att behöva förborra 

i betong ifall det ska skruvas (Byggnadsarbetaren, u.d.). 

3.6 Faktorer för att inte bygga i trä 

Byggbranschen är generellt sett obenägna att ta risker på grund av den stora fokusen på att 

göra vinst i projekt, det leder till en långsammare utveckling av nya metoder och material. 

Mer traditionella stommaterial för flervåningshus väljs före de nyare eftersom 

infrastrukturen för de typiska betong- och stålhöghusen redan finns där samt för att 

kunskapen är så pass utvecklad. För att ett större antal flervåningshus i trä ska byggas krävs 

det ändringar i produkter, processer och organisationer inom branschens värdekedja, vilket 

gör att företagen inte fokuserar på det (Hurmekoski et al., 2015). 

Aktörer inom byggsektorn styrs av kunskap och kompetens som historiskt sett varit inriktad 

mot betong- och stålkonstruktioner. Dessa aktörer har en stor del i valet av stommaterial och 

kan ha svårt att anpassa sig efter den nya kunskapen som krävs för träkonstruktioner, vilket 

ofta leder till att de rekommenderar sina kunder att bygga i betong eller stål istället. 

Saknaden av relevant utbildning, upplärning av hantverkare och träning i nya färdigheter ses 

som den största faktorn för att träbyggande inte utvecklas snabbare. Övergripande finns det 

en osäkerhet och brist på fördjupad kunskap hos aktörer när det gäller trä som stommaterial 

(Mahapatra et al., 2012). 

När stommaterial väljs är en stor del den ekonomiska faktorn, alltså hur mycket det kommer 

kosta och hur mycket företagen kan gå i vinst på det valet (Stehn et al., 2008). De som tar 

besluten om materialval kan då tycka det är en finansiell risk att konstruera träbyggnader 

istället för att välja ett material som de är mer vana vid (Bengtsson, 2003). Det finns aktörer 
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som påpekar att trä är dyrare att bygga med än stål och betong men det finns idag inte 

tillräcklig kunskap eller erfarenhet för att utnyttja dessa lägre kostnader. Kostnader för de 

flesta nya innovationer går dock ner med tiden och det skulle även kunna ske med byggnader 

som har trästomme (Mahapatra et al., 2012). 

I undersökningar som gjorts har de visat sig att personer som bor i trähus har en lägre 

stressnivå och bättre psykisk hälsa än i hus gjorda av betong eller stål. Dessa typer av 

undersökningar har dock inget marknadsvärde för trähusen för det finns inte tillräckligt med 

forskning inom ämnet. Om den typen av fördelar skulle fastställas av ytterligare forskning 

skulle trähus öka i pris, vilket skulle locka fler aktörer att bygga i trä och fortsätta utveckling 

på grund av högre vinster (Hurmekoski et al., 2015). 

Det finns fortfarande även problem med akustiken i flervåningshus i trä, detta är för att 

stegljud sprider sig lätt i en trästomme på grund av att det är en sådan lätt konstruktion. Det 

har gjorts och görs ständiga förbättringar inom området men det är fortfarande mycket 

sämre än i en tyngre konstruktion som en betongstomme. Tekniken finns inte idag för att 

bygga trähus som har samma akustiska egenskaper som ett betonghus till ett rimligt pris 

(Hansson & Hervén, 2011). 
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4 AKTUELL STUDIE 

Kapitlet redovisar information som är relevant för hur studien genomfördes. Här visas vilka 

personer som har intervjuats, vilken befattning de har och från vilket företag de kommer 

ifrån, det finns även en kort beskrivning om dessa företag. 

4.1 Respondenter 

Inledningsvis i arbetet gjordes en undersökning av relevanta och kunniga personer inom 

området träbyggnation. Denna studies frågeställningar låg till grund för urvalet av 

respondenter. Aktörer inom träbyggnation i Sverige söktes upp och sedan intervjuades en 

kombination av specialister och utvecklare från dessa företag. WSP har här varit en 

hjälpande hand med sitt breda kontaktnät att hitta respondenter. Ett antal respondenter 

valdes ut anpassat till arbetets storlek, och de som blev intervjuade redovisas i tabell 3. 

Tabell 3 Respondenter 

Respondent Befattning Företag 

Anders Carlsson Teknisk chef för 
teknikutveckling 

Derome Hus AB 

Claes Dalman Ansvarig forskning och 
utveckling, byggteknik 

PEAB Sverige AB 

Dan Engström Affärsutvecklare för 
affärsområdet 
byggprojektering 

WSP Sverige AB 

David Grimheden Avdelningschef, Region Bygg 
Stockholm 

Veidekke Entreprenad AB 

Jens Erneholt Teknisk rådgivare 
träkonstruktioner 

WSP Sverige AB 

Mats Johansson Konstruktör WSP Sverige AB 

Maria Warringer Gruppchef Byggprojektering WSP Sverige AB 

Mariana Engman Konstruktör WSP Sverige AB 

Marie Johansson Biträdande sektionschef, 
Träbyggande och boende 

Research Institutes of Sweden 

Niklas Stenlund Teamledare träkonstruktörer Bjerking AB 

Peder Eriksson Konstruktör WSP Sverige AB 

Peter Jacobsson Teknik- och utvecklingschef Martinsons Byggsystem AB 

Rikard Öqvist Doktor i teknisk akustik WSP Sverige AB 

Therese Malm Gruppchef Byggfysik WSP Sverige AB 

 

Som det visas i tabell 3 har personer från 7 olika företag intervjuats, nedan ges en kort 

introduktion till varje företag. 
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 WSP Sverige AB 

WSP är ett konsultbolag med fokus på teknik och analys inom samhällsbyggnad. Företaget 

utgörs av cirka 48 000 medarbetare utspritt i 40 olika länder (WSP, u.d). Det är ett stort 

företag med bred kompetens över många länder, de tänker hållbart och vill utvecklas och 

följa med på det växande intresset för att bygga i trä (WSP, u.d). Därav finns det många 

personer inom WSP med kunskaper om träbyggnation.  

 PEAB Sverige AB 

PEAB är ett bygg- och anläggningsföretag som är medverkande i hela byggprocessen, de vill 

säkerställa en balans mellan det gamla, trygga och det nytänkande med avseende på material 

och byggmetoder. När det kommer till hållbarhet fokuserar de på ekonomiska, sociala och 

miljöfrågor (PEAB, u.d).  

  Bjerking AB 

Bjerking är ett teknikkonsultföretag som erbjuder konsulttjänster inom samhällsbyggnad. 

Verksamma i Uppsala, Stockholm och Enköping. De har en lång tradition inom 

träkonstruktion och många duktiga träkonstruktörer (Bjerking, 2015). Är involverade i 

forskningsprojektet “Höga byggnader i trä” där de kommer bidra med teknisk kompetens.  

 Derome Hus AB 

Derome är ett familjeägt träindustriföretag där den röda tråden ligger i att de utvecklar och 

är med genom hela kedjan, från att avverka skog till att uppföra färdiga hus och sedan 

förvalta dem (Derome, u.d). De utgår ifrån att bygga alla sina projekt i trä men kan även 

komplettera med andra material vid behov. De utvecklar och bygger klimatsmarta bostäder 

och samhällen i trä.  

 Martinsons Byggsystem AB 

Martinsons är ett familjeägt träindustriföretag. Från början var Martinsons ett sågverk och 

har sedan utvecklats till att idag producera trävaror och byggprodukter till limträ och KL-trä. 

De har även varit med och utvecklat byggsystem för broar, hallar och flerbostadshus 

(Martinsons, u.d). Huvudkontor och produktionsanläggning är beläget i Bygdsiljum, kontor 

och produktion finns även i Kroksjön samt ett kontor i Umeå.  
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 Veidekke Entreprenad AB 

Veidekke är ett bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag med verksamhet i Norge, 

Danmark och Sverige. Veidekke bygger och utvecklar trähus i Norge och är sedan ett tag 

tillbaka även delägare i Folkhem Trä. Folkhem Trä som bara bygger i trä utvecklar bostäder 

och stadsdelar. Folkhems fokus ligger på bostadsbyggande i Stockholmsregionen (Veidekke, 

2017).  

 Research Institutes of Sweden (RISE) 

RISE är ett forskningsinstitut vars uppdrag är att verka för hållbar tillväxt i Sverige. Det gör 

de genom att bland annat bidra med innovativa och hållbara lösningar till samhällets 

utmaningar. De stöttar små och medelstora företag i landet. Företaget utgörs av forskare, 

tekniker, testare med mera med huvudfokus på lösningar vårt samhälle behöver. Företaget 

utgörs av 6 divisioner med olika inriktningar. 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas den betydande information som erhölls från intervjuerna att 

redovisas. Resultatdelen består av ett sammanställande avsnitt och ett avsnitt för analys av 

svaren. 

5.1 Sammanställning av intervjusvar 

Det första avsnittet handlar om den information respondenterna gav, underrubrikerna har 

valts utifrån intervjuernas svar och relevans till arbetets frågeställningar. 

 Utvecklandet av träbyggande 

Den största faktorn för fortsatt utveckling av träbyggande i flervåningshus som har belysts i 

alla intervjuer är miljöfrågan. På grund av att byggbranschen står för en stor del av 

koldioxidutsläpp med transporter och tillverkning av material måste det balanseras upp för 

att det ska vara hållbart att bygga. Flera respondenter lyfter även fram att trä är en nationell 

resurs som direkt skulle minska kostnader och utsläpp tack vare kortare transporter.  

En respondent menar också att det är viktigt att behålla en mångfald av material och att det 

är nödvändigt att använda rätt material på rätt ställe, både i byggnaden samt geografiskt. Att 

en lösning fungerar på ett ställe bidrar inte till att den fungerar på att annat. Ytterligare 

respondenter har liknande syn om att det kan finnas risker med att endast se det positiva 

med träbyggande. Även betong och stål har sin plats i byggindustrin och det gäller att 

använda materialens styrkor på rätt sätt. 

Utifrån ett företagsperspektiv var det tydligt från fler än en respondent att träbyggande är en 

stor marknadsmöjlighet eftersom det fortfarande är en relativt ny del i branschen. Det finns 

därför inte många företag som har en expertis inom området och när ett företag väl har det 

gäller det att utnyttja den expertisen på ett bra sätt. Fortsatt utveckling inom flervåningshus i 

trä leder även till en ökad ekonomisk konkurrens, vilket sedan resulterar i snabbare och 

bättre vidareutveckling. 

I en av intervjuerna påpekades arbetsmiljön för byggnadsarbetarna som ännu en anledning 

varför träbyggande bör utvecklas vidare samt användas mer. Vidare betonar en annan 

respondent möjlighet till stor prefabriceringsgrad som dessutom snabbar på produktions- 

och montagetiden för byggnaden. 

 Byggbranschens inställning till användning av trä utifrån entreprenör-

, konsult- och beställarperspektiv 

Det var flera intervjuer där respondenter påpekade att det är en stor skillnad mellan 

inställning till trä hos entreprenörer och hos konsulter. Många entreprenörer har en oro för 

att de inte ska tjäna tillräckligt med pengar i projekten, detta på grund av en okunskap av att 
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bygga högt i trä. Medan en konsult som arbetar i tio timmar kommer få betalt för tio timmars 

arbete, så i den delen av processen är pengarna inte en lika stor osäkerhet. Vidare menar de 

att entreprenörer tar en större risk i att bygga med ett nytt material. Det är mycket som kan 

gå fel i byggnadsproduktionen som ökar kostnaderna för företaget. Denna osäkerhet leder till 

att entreprenörer lägger på riskfaktorer vid kalkyleringen som ökar priset för byggnader med 

trästomme. Fortsättningsvis framhäver dock flera svarande att många entreprenörer börjar 

se det som ett måste att bli bättre på träbyggande för de förstår att branschen är på väg mot 

mer användning av trä i flervåningshus. På konsultsidan handlar det mer om en oro ifall de 

kan hantera olika frågor, att till exempel en konstruktör vet hur en trästomme ska utformas 

eller faran i att de missar att rita någonting.  

Ett flertal respondenter berättade om en nyfikenhet hos beställare och byggherrar, men det 

finns även där en viss osäkerhet och rädsla att ta det steget. Likt entreprenörer vet många 

beställare vad som gäller när de ska beställa en byggnad med betongstomme för det har de 

gjort förut. De vet ungefärliga kostnader och tidsplaner som gör det till ett lättare beslut att 

ta. Det medför att det inte finns en stor efterfrågan efter flervåningshus i trä än. Vidare 

förklaras det att denna osäkerhet tillsammans med riskfaktorerna som entreprenörer lägger 

på som gör det till ett dyrare val under upplärningsfasen, vilket resulterar i att få beställare 

väljer trästomme i sina projekt. 

En annan respondent framhäver att det inte bara är tekniska problem vid träbyggnationer 

som avskräcker beslutstagare utan att det också handlar om kulturella problem. Det är en 

stor risk för stora företag att bygga i trä och att det drabbar den enskilde personen hårt. 

Projektledaren är pressad, måste fatta en massa beslut samt att det inte finns något 

incitament för projektledaren i de här stora företagen att välja trä i större projekt, utan det 

ses bara som riskfyllt. Blir slutresultatet dessutom dåligt hamnar klagomålen på personnivå, 

vilket inte är optimalt. Vidare berättar respondenten att det finns en rädsla och oro i vissa 

företag att ge sig på större träprojekt och om företaget misslyckats en gång ses det som för 

riskfyllt att ge sig på ett till. 

Det många av respondenterna lyfter fram är att inställningen till att använda trä som 

stommaterial i flervåningshus har blivit mer positiv de senaste åren. Företag inser att trä har 

sin plats i branschen och att det kommer utvecklas snabbt och då gäller det att hänga med. 

En respondent nämner också att denne ser en tendens i ökad byggnation på höjden i och med 

att städer förtätas, vilket kommer öka tillfrågan på högre byggnader. 

 Upptäckta problem 

Den inledande intervjun handlade om att få svar mer i detalj på vilka detaljlösningar det var 

problem med. Utifrån de svaren undersöktes sedan om de andra respondenterna hade stött 

på liknande eller andra problem.  

De dåliga detaljlösningarna som PM:et Träbyggande (Dalman & Engström, 2019) tar upp 

handlar i mångt och mycket om fuktrelaterade problem enligt respondenten. De har upptäckt 

många brister med dåliga fukttekniska lösningar. I många fall handlar det om ändträ i 

stående vatten men även tveksamma konstruktionslösningar som lett till fuktskador. De 
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detaljlösningar det rörde sig om enligt respondenten var främst balkonginfästningar men 

även vissa takfötter, loftgångar, anslutningar mot mark, socklar, fönsterbleck, genomföringar 

i fasader och träfasader som går ner i mark. Dessa fel hade observerats på många håll av 

platschefer som byggt större trähus och av respondenten själv. Respondenten medger att 

denne har sett problemen på de flesta flerbostadshusen som observerats, en del av dem är 

relativt nybyggda, 1–2 år.  

 

Figur 7 Sockel och upplag för yttervägg med träpanelsfasad. Från TräGuiden (2014) Copyright 
Föreningen Sveriges Skogsindustrier. Återgiven med tillstånd. Siffrorna i figuren motsvarar 

hänvisningar, se TräGuiden (2006). 

Fyra andra respondenter uppger att de sett liknande problem, framförallt kring anslutningar 

mot mark. Fasader som står för nära mark (100-200mm) eller med en för låg sockel som gör 

att när det regnar stutsar vattnet från marken upp på ändträet och utsätter det för konstanta 

påfrestningar. Figur 7 är en principlösning där huvudfokuset är på fasaden, att tänka på att 

avståndet bör vara minst 300mm sockelhöjd ovan mark som också en respondent nämnde. 

Alternativt om det inte av olika anledningar går att placera fasaden 300mm upp kan en 

täckskiva sättas på undersidan av fasaden för att skydda ändträet mot vattnet som en 

svarande också nämnde. Denna täckskiva bytts efter ett tags slitage sedan ut mot en ny. En 

annan respondent berättar om problem med enstegstätade fasader och tegelmurar som inte 

haft någon fog emot träsyllen eller saknaden av ett kapillärbrytande skikt under syllen, vilket 

lett till ansamling av fukt och efter en tid även förruttnelse.  

 

Andra problem som respondenter tagit upp är svårigheterna vid montage, att fukten har 

byggts in eller lagrats för länge på byggarbetsplatsen. Under en intervju berättade 

respondenten att det regnat mycket under byggtiden för ett projekt som ej var täckt och att 

det hade lett till att vatten hade runnit in på olika ställen, det fanns inte riktigt någon 

fuktstrategi för montaget. Det hade lett till att mycket fukt hade byggts in, fukt i skarvar som 

inte torkat ut och stående vatten vid väggar som ändträet hade sugit upp. En annan 

respondent lyfter också fram att det i vissa projekt slarvats med täckningen av träet under 

byggtiden.  
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 Anledningar till varför det utformats dåliga detaljlösningar 

Följdfrågan till avsnitt 5.1.3 handlar om hur och varför det kunnat bli såhär. Hur är det 

möjligt att en träfasad tillåtits byggas ner i marken fast all kunskap kring det pekar på att det 

inte bör utformas på det sättet? I det här avsnittet redovisas de svar som respondenterna gav 

relaterat till den frågan. 

Alla respondenter nämner mer eller mindre att det handlar om en okunskap och ovana för 

materialet trä både i projekterings- och montageskedet.  

5.1.4.1. Projekteringsskedet 

Själva projekteringsmetodiken beskrivs av en respondent som en stafett, där stafettpinnen är 

projektet som bara lämnas över till nästkommande person. Respondenten tar upp exemplet 

om fasaden som gick ner i mark och berättar som exempel att denne kan se framför sig att 

arkitekten har ritat fasaden och egentligen inte tänkt mycket på hur det i teknisk detalj ska 

lösas. Sedan har “stafettpinnen” lämnats över till konstruktören som gjort sitt och inte kollat i 

detalj på hur fasaden sitter, efter det har det gjorts en produktionsbeskrivning och kalkyl som 

överlämnats till entreprenören, som tänkt att de bygger som det är ritat och sen blir det som 

det blir. Ingenstans i ledet har någon kollat upp om det verkligen går att bygga på det viset 

och fångat helheten. Andra intervjuade kan instämma att det ibland kan gå till så, en annan 

intervjuad instämmer också men tycker det är värt att nämna tidsaspekten också, många 

projekt är mycket tidspressade och då blir det svårt att hinna kontrollera alla lösningar och 

detaljer. En annan respondent nämner att det inte är alltid alla detaljer i en byggnad tas 

fram, som konstruktör är det viktigast att fokusera på stommen. Sedan hur högt upp från 

marken en fasad sitter tittar inte konstruktören på, ska ytterligare en projektör som ser över 

alla detaljer som fasaden finnas med kostar det pengar och kan därför ibland bli 

bortprioriterat.  

En annan respondent talar om, utifrån egna erfarenheter, att de varit med i projekt där det 

funnits konstruktörer, brandkonsulter, fuktkonsulter med flera som inte har kunskapen om 

trä, men de har trott att det är ungefär samma egenskaper och funktioner som de mer 

klassiska materialen stål och betong. Här blir det fel redan från början i projekteringsskedet 

när det inte tas in rätt personal berättar respondenten. Vidare nämner denne att det måste 

tänkas trä från början, det går inte att rita en betongbyggnad och sedan byta materialet till trä 

och utgå från samma ritning, det är helt olika saker. 

I en intervju tycker respondenten att det går att se tendenser i branschen att uppgifter bara 

görs och tror att det ska bli bra ändå i slutändan. Sedan om det inte blir bra får det rivas och 

byggas om igen. Respondenten påpekar att frågan om kunskap inte tas på allvar, och liknar 

det till en vild västernkänsla i branschen. Att om kunskapen eller tiden för att till exempel 

tänka på om ändträ ska stå i vatten eller ej inte finns bortprioriteras det med tanken att det 

löses i ett senare skede. Respondenten anar också att det har och göra med personlig 

utveckling, att vissa endast utvecklar sig på sina egna villkor. Är utvecklingen i betydelsen att 

denne ska ringa upp en konsult och se ifall lösningen de kommit fram till är en bra lösning 

tänker denne istället att det kostar pengar att ringa upp en konsult och att de har kunskapen 
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för att avgöra det själva. Det tankesättet kan i många fall leda till att lösningar som kanske 

inte är så bra byggs ändå för denna person tänkte på sitt eget bästa.  

5.1.4.2. Montageskedet 

Ett par respondenter nämner att i vissa projekt täcks inte träet på rätt sätt, eller att det lagras 

för länge på byggarbetsplatsen. Vidare berättar en annan intervjuad att en osäker projektör 

s0m inte vet precis hur en specifik detalj ska ritas ritar inte ut detaljen på ritningen utan 

tänker att entreprenören löser det på plats. När det sedan ska byggas står utföraren där utan 

exakta direktioner på hur detaljen ska byggas och då kan det hända att det blir ett 

montagefel. Respondenten nämner också att det är tidspressat och vissa detaljer blir slarvigt 

utförda.  

En annan sak som kanske inte alla tänker på enligt en respondent är att även om träet är 

under tält tar det upp samma relativa fuktighet som omgivande luft har. Är det då vinter 

ligger den relativa fuktigheten oftast på en hög nivå och missköts då tältet som omger träet 

kan det få konsekvenser i att fuktkvoten ökar i materialet. Respondenten nämner också att 

konstruktören, som sitter och ritar allt i bruksskede, kanske inte alltid har koll på hur 

detaljen kommer disponeras under montagetiden. Detaljen kanske står öppen under en viss 

tid och det kan ge påföljande fuktproblem.  

 Förbättringsområden 

I intervjuerna var det vissa förbättringsförslag som kom upp oftare än andra. En av dessa 

som många respondenter berättade om var bristen på återkoppling. De förklarade att de som 

ritar lösningar måste få veta om det fungerade på det tänkta sättet eller inte och om de vid 

produktion behövde göra ändringar för att det skulle bli bättre. Flera som intervjuades lyfter 

dock fram att detta inte bara gäller träbyggnader utan mer generellt för byggbranschen. Men 

med ett nytt material eller en ny typ av konstruktionsteknik är det ännu viktigt att belysa 

problemen som finns och sedan hur de ska lösas på bästa sätt påpekade en respondent. 

En annan förbättring som borde göras enligt ett flertal respondenter var att fler utbildningar i 

form av seminarium och föreläsningar bör arrangeras. Vidare berättade de att kunskap och 

expertis finns i branschen men hos för få personer och att det måste göras förbättringar i 

informations- och kunskapsspridning. En respondent betonar dock att rätt personer måste 

gå på den typen av utbildningar. Denne har märkt att det är oftast de som redan har kunskap 

som går på många av utbildningarna, alltså inte de okunniga som måste lära sig.  

Som respondenter beskrev i avsnitt 5.1.4 finns det ofta ett problem med att det inte finns 

någon som har ett helhetstänk för projekt. Flera som intervjuades framhäver att det måste 

finnas personer som tar ansvar för detta om ett projekt ska lyckas på bästa sätt. Ett antal 

respondenter medger att det finns en saknad av samordning överlag i byggbranschen och 

inte bara i träprojekt, vilket gör det till ett stort problem. En svarande tryckte på att det är 

viktigt att ta in rätt personer i projekt som har kunskapen som behövs för just det projektet. 

En respondent säger att partnering kan vara en lösning på många av problemen med 
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samordning. Denne menar att när flera parter går ihop och delar på risker och vinster blir det 

bättre samarbeten tack vare att alla är involverade under hela byggprocessen. Att investera 

tidigt är nyckeln för att få med alla som behövs för att ett projekt ska bli lyckat fortsätter 

respondenten.   

En lösning för att minska fel för detaljer som ett flertal svarande redogör för är en större 

bredd av standardisering och systematisering av utformningen. Många leverantörer av 

trästommar har standardlösningar som kan användas och detta anser många är ett bra sätt 

att motverka felutformade lösningar. När projektörer ska rita en byggnad kan de då använda 

sig av dessa och veta att de fungerar. Flera respondenter säger att trä har en stor fördel mot 

andra material för att det kan prefabriceras i sådan hög grad och att standardisering av 

detaljlösningar hjälper detta ännu mer. En som har intervjuats tycker även det är bra hur 

branschorganisationer för trä som Svenskt Trä inte är rädda för att publicera lösningar som 

är bra för allmänheten. 

Ett par respondenter förklarar att statliga krav på koldioxidutsläpp skulle öka träbyggande. 

Fler och större företag skulle då tvingas att utveckla sin kompetens inom trä och på så sätt 

skulle felen minska. En av dessa respondenter anser också att om en byggnad i trä skulle 

medföra en bättre miljöstämpel skulle företag kunna sälja detta till beställare och på så sätt ta 

ett högre pris. Det skulle kunna kommuniceras och säljas till slutkunden på ett sätt de förstår 

och ett mervärde att bygga i trä skulle skapas. 

Flertal respondenter pekade på hybridstommar som ett bra alternativ för de som inte vill, 

vågar eller kan bygga helt i trä. Det kan både fungera som ett mellansteg i upplärningsfasen 

för de som till slut vill bygga stommar helt i trä, men även som ett alternativ där styrkorna i 

materialen kan utnyttjas. Ett exempel som framfördes var att bygga ett samverkansbjälklag i 

betong och trä för att kunna använda betongens tunghet och på så sätt minska tjockleken på 

bjälklaget samtidigt som krav för ljud klaras. 

 

 Viktigt vid detaljutformning 

Som nämns i avsnitt Error! Reference source not found. behöver branschen bli bättre 

på att återkoppla och dokumentera de bra eller dåligt utförda detaljlösningar som gjorts i 

projekt. Många av respondenterna berättar att utifrån det kan det byggas upp ett system med 

standardiserade och godkända detaljlösningar. Vid frågan vad som är viktigt vid 

detaljutformningen för träbyggnationer svarar några stycken att projektörer och 

konstruktörer måste ha koll på materialet trä. De måste tänka på de fuktbetingade rörelser 

som materialet ger upphov till samt använda de beräkningsprogram som ger ut 

beräkningsrapporter med komplett antal skruvar och spikar. Att ha en mer specifik och 

detaljerad egenkontroll beroende på vilken typ av projekt det handlar om, det är viktigt för 

just trä eftersom det är nyare i flervåningshussammanhang. Vidare nämner ett par andra 

respondenter att det är viktigt att tänka på att de utformade detaljerna ska gå att montera på 

ett smidigt sätt också, det kan vara en bra lösning i teorin men svårmonterat på plats.  
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En annan respondent redogör för svårigheterna med akustiken kontra statik, brandsäkerhet 

och fuktsäkring vid detaljutformningen. Statikteorin vill ha delarna så hårt ihopsatta som 

möjligt för att motverka rörelser i byggnaden medan akustiken blir bättre om det är lösare 

kopplingar för att motverka vibrationer. Akustiklösningarna leder också till luftspalter som 

gör det svårt att utforma brandtätningar och fuktsäkringar. Det blir komplext men det finns 

dock specialbeslag som produkter med sylomer som kan minska vibrationerna enligt 

respondenten. 
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5.2 Upprepande intervjusvar 

Andra avsnittet utgörs av en redovisning av de svar som respondenterna gav som förekommit 

flest gånger. Dessa svar är alltså de som ses som de största problemen och eventuella 

lösningar på dessa problem utifrån intervjuerna. Svaren redovisas i tabeller utifrån 

avsnittsrubrikerna i föregående avsnitt 5.1.  

Tabell 4 Redovisning av de svar om utveckling av träbyggande som förekommit mest i intervjuer 

Varför utvecklandet av träbyggande 

Trä är ett hållbart och miljövänligt materialval 

Marknadsmöjlighet hos företagen som driver på vidareutveckling 

Mångfald av material, det är viktigt att kunna utnyttja alla material 

Arbetsmiljön för byggnadsarbetare 

 

Tabell 5 Redovisning av inställningen till träbyggande hos olika aktörer inom byggbranschen 

Inställning till större träprojekt Aktör 

Nyfikenhet men en viss oro att ta första 
steget, ingen stor efterfrågan i dagsläget 

Byggherrar och beställare 

En oro att inte tjäna pengar på projekten, 
leder till riskfaktorer som driver upp priset 

Entreprenörer 

Nyfikenhet och vilja att använda trä, finns 
en okunskap som försvårar 

Konsulter 

 

Tabell 6 Redovisning av de problem som har förekommit mest i intervjuer 

Upptäckta problem 

Infästningar av balkonger och loftgångar där det uppstått fuktproblem av olika 
anledningar 

Byggnadsdelar som är monterade för nära eller i mark 

Lösningar som medför att ändträ hamnar i stående vatten 

 

Tabell 7 Redovisning av de främsta anledningarna till att de upptäckta problemen har uppstått 

Anledningar till problemen 

Okunskap i både projektering- och produktionsskedet 

Ingen som tar ansvar för helhetsbilden i projekten, vilket medför misstag och slarv 

Problem som uppstår vid montage av olika anledningar 
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Tabell 8 Redovisning av de viktigaste sakerna utifrån intervjuer som kan leda till förbättring inom 
området 

Förslag till förbättring 

Standardisering av beprövade detaljlösningar som är godkända och fungerar väl 

Bättre återkoppling till projektörer för vilka lösningar som är bra eller ej 

Ett större samordningsarbete inom byggbranschen mellan olika aktörer 

Mer relevant utbildning som riktar sig till alla sidor i branschen, och sedan att företag 
trycker på att rätt personer ska gå på dessa 

 

Tabell 9 Redovisning av det som är viktigast att tänka på när detaljer i trä utformas enligt 
sakkunniga 

Viktigt vid detaljutformning 

Större omfattning av egenkontroller som är mer specifika beroende på projekttyp  

Tänka på det praktiska i en lösning, att det ska gå att montera den i verkligheten 
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6 DISKUSSION  

Detta kapitel behandlar resultaten för att kunna besvara frågeställningarna och kopplas mot 

problemformuleringen och litteraturstudien. Diskussionen består av två avsnitt, det första 

där resultaten diskuteras och tolkas för att komma fram till slutsatser som besvarar 

frågeställningarna för arbetet. Det andra avsnittet diskuterar metodiken som valdes för 

genomförandet at detta arbete. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionsavsnittet diskuterar resultatet och litteraturstudien. Avsnittet är uppdelat 

i tre underrubriker där den första diskuterar resultatet kring problemområdet och 

anledningarna. Den andra underrubriken redogör för förbättringsmöjligheterna och den sista 

tar upp utvecklingsaspekterna.   

 Diskussion kring problemområdet 

I litteraturstudiedelen kapitel 3.3.2 redovisas för hur viktigt det är att hålla träet torrt och att 

skydda ändträ i så stor utsträckning som möjligt. När det sedan visade sig att problemen som 

upptäckts i huvudsak utgjordes av ändträ som var dåligt skyddat och detaljer i stående vatten 

gavs en förvarning att det hela handlade om en okunskap och ovana att jobba med trä. Denna 

förvarning infriades senare när det i intervju efter intervju uppkom att okunskap förmodligen 

är grunden i felen. Utifrån tabell 7 ses att de huvudsakliga anledningarna till felen utifrån vad 

respondenterna sagt beror på okunskap i projekterings- och montagedelen. Samtidigt påvisar 

litteraturen som lästs att kunskapen för hur trä ska hanteras finns, och den naturliga 

följdfrågan blir då hur det ändå tillåtits byggas på fel sätt? För att analysera och förstå dessa 

problem går det inte att enbart titta på de dåliga detaljlösningarna utan bilden måste 

utvidgas och arbetet måste undersöka problemet utifrån ett större perspektiv. Det gjordes 

genom att undersöka helheten och själva processen bakom utformningen av 

detaljlösningarna.  

Resultatet kan tolkas i huvudsak av att kunskapen finns där men inte i tillräckligt stor 

utsträckning för att räcka till i alla träbyggnadsprojekt. Vissa av de fel som påträffats mest 

utifrån intervjuerna, se tabell 6, kan ses som grundläggande. Att det byggts ner träfasader i 

marken kan dock ses som extremfall då endast en respondent nämnde att denne sätt det, 

men samtidigt var det ett flertal respondenter som berättade att de sett för låga socklar med 

träfasad på många håll. Dessa problem kan tolkas som rena projekteringsmissar eller 

kunskapsbrist hos projektören då det är simpla fel. Utvidgas bilden kan en bakomliggande 

faktor till felen ligga, som flera intervjuade nämner att ingen i detta fall kontrollerat 

slutprodukten eller tittat på helheten av utformningen. Ritningen har bara skickats vidare 

mellan ingående aktörer och sedan har det byggts som det blev ritat, konsekvenserna får tas i 

efterhand. Eftersom många respondenter nämner dessa problem med samordningen och 

brister i kontroller kan det var en anledning som är högst sannolik för att fel släpps igenom 

och byggs, och lägg därefter till att större träbyggnadsprojekt är relativt nytt för många. 
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Balkonginfästningar som också verkar vara ett återkommande problem är dock mer 

komplexa detaljer och kräver en projektör med goda kunskaper kring trädetaljer. Att det 

blivit fel här kan nog kopplas till kunskapsbrist eller tidsbrist. En respondent nämner att 

vissa detaljer ibland prioriteras bort eller att projektören är osäker på hur de ska utformas 

och lämnar över det till entreprenören med antagandet att det löses på plats. Det är också en 

felkälla värd att beakta och kan också kopplas till att projekten är tidspressade. En del av 

detaljerna som löses på plats blir säkert bra men när det kommer till trä och trädetaljer vore 

det bättre om detaljen kunde säkerställas med en handling så utföraren vet exakt vad som ska 

göras, i bästa fall att detaljen också är kontrollerad av en fuktsakkunnig i de fall det rör sig 

om en extra känslig detalj. En till bakomliggande faktor till problemen som tas upp i 

resultatet är “fel kunskap i fel projekt”, som en respondent nämner utifrån egna erfarenheter 

har varit med om konsulter som inte har den bästa kunskapen till materialet trä som ändå tas 

in i träprojekt för tänket att det inte är så stora skillnader att komma från ett projekt med 

betong som stommaterial till att gå till trä. Det är en problematik värd att ta med som kan 

vara en faktor till de nämnda felen, fel person på fel plats. Här är det viktigt att i alla fall ha 

med åtminstone en träbyggnationskunnig som kan verka hjälpande och sprida sina 

kunskaper. 

Diskussionen angående montagedelen, där det i flera intervjuer uppkom att fukten byggts in 

eller att lagringstiderna varit för långa, kan tolkas på det viset att det ibland inte finns fullt 

utvecklade fuktstrategier. En respondent nämner att vissa entreprenörer väderskyddar sina 

projekt och vissa inte på grund av kostnaden. Båda metoderna fungerar men det är extra 

viktigt att känsliga detaljer och ändträ skyddas vid ett projekt utan väderskydd, annars 

uppstår de problemen som en annan respondent nämnde med fuktproblem i skarvar och 

stående vatten vid väggar som ej täckt ändträ sugit upp. Visst går det att lösa problem som 

dessa direkt på plats men det ger onödiga kostnader för åtgärder som istället kunde lagts på 

att utforma en ordentlig fuktstrategi vid montaget.  

Anledningen till problematiken kring fukt under montage har att göra med att det är större 

byggnader som undersöks, flervåningshus tar längre tid att uppföra än vanliga bostadshus 

och ju mer tid som adderas till montaget desto högre fuktskaderisk. Här ger prefabricerade 

volymelement som nämns i kapitel 3.2.3 en stor fördel när det kommer till att minska 

montagetiden. Fler och fler flerbostadshus byggs upp med hjälp av volymelement och det är 

en lösning till att undvika fuktproblemen under montaget.  

 Förslag till förbättring 

En större standardisering av beprövade och godkända detaljlösningar kan vara en bra väg att 

gå för att motverka fel som uppstår i dessa. Detta var ett av de förslag som kom upp flest 

gånger i intervjuerna som genomfördes i studien för arbetet. Det finns idag hos ett flertal 

leverantörer av KL- och limträstommar olika standardlösningar som kan användas när 

projektörer utformar byggnader mot de leverantörerna. Det som kom upp i intervjuerna var 

dock att göra standardiserade lösningar som kan användas av hela byggbranschen när det 

behövs. Det finns branschorganisationer som Svenskt Trä som gör detta med till exempel 

TräGuiden. Där lägger de upp information och lösningar som alla kan använda. TräGuiden 
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har dock idag mest information om småhus i trä och det är förståeligt eftersom det finns mer 

prövade lösningar inom det området. Om flera aktörer i branschen skulle samarbeta för att 

utveckla en typ av databas med standardlösningar även för flervåningshus skulle kvaliteten 

på byggnader med trästommar kunna säkras bättre än vad det görs idag. Det finns idag bra 

litteratur i lim- och KL-trähandböckerna där det står om hur detaljer ska utformas och vad 

projektören ska tänka på när det görs. Det är dock viktigt att dessa kompletteras när 

uppdaterad information kommer ut för att föra vidare så mycket kunskap som möjligt. En 

bredare standardisering av dessa lösningar skulle spara tid hos både projektörer som inte 

behöver utforma en helt ny lösning för varje byggnad och i produktionen där hantverkare 

monterar samma lösningar flera gånger och lär sig hur det kan göras på bästa sätt. Vidare 

leder det till en kortare tid från idé till färdig byggnad och då sparas inte bara tid utan även 

pengar, vilket är en avgörande aspekt i byggbranschen. 

I en del intervjuer påpekades det att det finns en brist på samordning, inte bara inom 

träprojekt utan överlag inom byggsektorn. För att göra förbättringar för detaljlösningar på ett 

effektivt och praktiskt sätt måste det göras förbättringar även inom samordning. Det måste 

finnas personer i projekt som kan ta ansvar för sina delar och ansvar för att kommunicera 

eventuella problem och lösningar. Om ingen tar det ansvaret är det ett recept för ett 

misslyckat projekt. Det gäller därför att ta in rätt personer som kan ämnet och kan styra 

projektet i en riktning som driver på utveckling och samarbete. När det görs på ett bra sätt 

fungerar kommunikationen bättre och återkoppling till projektörer sker för att även de ska 

kunna utveckla sin kunskap. I resultatet redovisades det utifrån en intervju att partnering 

kan vara en bra lösning på samordningsproblemen. När alla aktörer är med i hela 

byggprocessen och allt ligger på samma konto blir det lättare att hålla kontakt och slippa 

diskussioner om vem som ska stå för kostnaderna när det behövs investera tidigt i projekt. 

En tidig investering i projekt ger större möjlighet att påverka resultatet till en mindre kostnad 

i längden. 

Eftersom problemen i sig grundar sig på okunskap är vidareutbildning i form av kurser och 

seminarier om trä en nödvändighet kopplat till förbättringsprocessen. Det slår både artiklar 

och arbetets intervjustudie fast. Som nämndes i resultatkapitlet berättar många av de 

intervjuade att de ser en kunskapsbrist och ovana i branschen när det kommer till de större 

träprojekten. Anledningen till det grundar sig i att det inte var möjligt att bygga hus i trä 

högre än två våningar fram tills 1994, det har lett till att trä legat bakom de andra materialen 

i utvecklingen. Efter 1994 har den tekniska utvecklingen och efterfrågan att bygga större 

träprojekt ökat och kunskapen hos entreprenörer, byggherrar, beställare och konsulter har 

inte hunnit med i samma grad. Det har lett till en ovana och att det ses som en risk hos 

många att ta sig an större träprojekt och så ska det givetvis inte vara. Det är här 

kunskapsspridningen och vidareutbildning kommer in i bilden. Föreningar och 

branschorganisationer som Trästad och Svensk Trä spelar här en stor roll med sin kompetens 

och vilja att sprida deras kunskap i form av seminarier, litteratur, kurser med mera. Det är 

också viktigt att personer med mindre kunskap i ämnet går på dessa seminarier och kurser så 

det inte bara är de som redan kan mycket om trä och har ett intresse som går. Organisationer 

måste också pusha på sin egen personal att vilja gå på dessa tillställningar och stödja det för 

att öka kunskapsspridningen. Nyckeln är också att bibehålla och öka efterfrågan för större 

träprojekt, här spelar beställare och kommuner en stor roll. Som Regeringskansliet (2018) 
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också nämner är Växjö och Skellefteå här i framkant då de tagit fram kommunala 

träbyggnadsstrategier för att främja och driva på byggandet av trä. Det tillsammans med 

vidareutbildning, seminarier och kurser kommer att vara mycket viktigt för att branschen ska 

fortsätta att förbättras inom området flervåningshus i trä.    

 Utvecklingen av träbyggande 

I det moderna samhället är fokus på miljö och hållbarhet högst relevant och det förs mer och 

mer diskussioner kring det. På grund av större miljöfokus gäller det för samtliga delar av 

samhället att göra sin del för att minska koldioxidutsläpp och byggsektorn är en av de som 

står för en stor del av dessa utsläpp. Till följd av detta måste det hittas nya sätt att bygga på 

som minskar utsläppen och en bredare användning av trä kan vara en stor del av detta. 

Eftersom trä är ett material som binder kol under sin livstid balanserar det upp för utsläppen 

under produktion och tillverkning av materialet, detta minskar nettoutsläppen från 

nybyggnationer drastiskt och ger branschen en möjlighet att bygga mer hållbart än idag. Trä 

är också en stor nationell resurs för Sverige och ökad användning av materialet skulle göra 

Sverige mindre beroende av importer och minska Sveriges påverkan av omvärlden när priser 

på stål och betong stiger. 

För företagen som är i framkant med träbyggande finns också en enorm marknadsmöjlighet 

när det blir mer vanligt att bygga högt i trä. Dessa företag kommer ha större kunskap än de 

som kommer sent till bordet och kan de ta vara på det finns det en stor chans att tjäna 

mycket pengar. Ju fler företag som ger större fokus på utvecklingen av detta desto snabbare 

och bättre utveckling kommer det att bli på grund av den ekonomiska konkurrens som bildas. 

Detta kan endast ses som nyttigt för byggsektorn eftersom det driver på företag att bli bättre 

än sina konkurrenter och skapa ständig förbättring. Ett för stort fokus på trä får dock inte 

göra att de mer traditionella materialen i stål och betong glöms bort. Det är viktigt att alla 

material har sin del i branschen och att företagen kan utnyttja styrkorna i alla olika material 

för att kunna bygga så bra som det går, alltså att använda rätt material på rätt ställe. 

Rätt material på rätt ställe kan kopplas till många av intervjuerna då många respondenter 

nämner att hybridstommar kan vara rätt väg att gå i utvecklingen. Alltså när material 

kombineras i stommen för att få ut det bästa av varje material. När flervåningshus i trä 

kommer över ett visst antal våningar kommer det i vilket fall som helst behöva stärkas upp i 

bottenplanen och i vissa fall också i de översta planen. Detta för att trä är ett lätt material 

som helt enkelt behöver tyngas ner av exempelvis betongens högre densitet. Som nämnts i 

resultatdelen kan hybridstommar också vara en väg in för de aktörer som inte känner sig 

bekväma med att projektera större trästommar, väljs en hybridstomme istället kan aktören 

jobba med ett material denna känner till bättre samtidigt som kunskaperna för trä också blir 

bättre.  

Om utvecklingen ska bli så bra som möjligt måste det också finnas ett driv för personlig 

utveckling hos de olika aktörerna. Det kan inte bara vara företagen som organisation som vill 

bli bättre utan även på en personnivå. Som det medgavs i vissa intervjuer finns det en brist på 

detta driv och att många endast vill utvecklas på sina egna förutsättningar. Det måste ske en 

ändring i denna inställning för att branschen överlag ska bli bättre på att utvecklas. Här 



38 

gäller det att inte bara kolla på det kortsiktiga perspektivet där större träprojekt kan upplevas 

riskfyllda och dyrare, utan blicka ut över det långsiktiga perspektivet där fördelarna kommer 

ge mer eftertryck efter en upplärningsfas.  

En annan faktor varför trä behövs som inte behandlas djupgående i detta arbete är 

arbetsmiljön för byggnadsarbetarna. Eftersom trä är ett lätt material ger det lättare lyft i 

monteringsskedet samt enklare att göra infästningar, vilket betyder att det sparar på deras 

kroppar i längden. 

6.2 Metodikdiskussion 

I detta avsnitt förs källkritiska resonemang om intervjuer och litteratur.  

 Kritik mot intervjuer 

Intervjuer är en bra källa för information eftersom personen som intervjuas direkt kan reda 

ut frågor och svar som inte är helt förstådda eller som är otydliga men de kommer även med 

felkällor som måste beaktas i analysen av svaren.  

Ifall intervjuaren ställer oklart formulerade frågor kan det leda till att respondenten 

missförstår frågan och ger ett svar som inte är relevant, denna risken minskar dock ifall 

intervjuaren är bra på att förtydliga sig. Om intervjun inte spelas in finns det risk att 

intervjuaren minns svaren fel eller registrerar svaren fel. I detta arbete har intervjuerna 

spelats in, vilket minskat risken för dessa typer av fel.  

I intervjuer måste tillförlitligheten av respondenten ifrågasättas eftersom det kan uppstå 

vinklade svar, därför är det viktigt att intervjuaren är ifrågasättande i analysen av svaren och 

gör faktiska kontroller där det är möjligt. Det skiljer också från person till person på deras 

förmåga att uttrycka sig i tal, vilket kan ge svar som inte ger hela bilden av en situation eller 

att intervjuaren inte får ut all information från personen som intervjuas. Intresset att 

intervjuas varierar också, vilket kan göra urvalet skevt beroende på vilka som ställer upp att 

bli intervjuade. 

Det måste ställas krav på den som intervjuar så att integriteten för intervjun uppehålls och 

kvaliteten hålls hög. Personen ska vara väl insatt och förberedd i ämnet så denne kan ställa 

följdfrågor som är relevanta samt tolka och förstå svaren som den intervjuade ger. Den ska 

även vara tydlig med sina frågor och kunna styra intervjun så svaren är det som intervjuaren 

vill ha ut av intervjun, alltså veta vad den ska ha svar på. Det är också viktigt att visa hänsyn 

och inte avbryta respondenten hur som helst utan låta personen ta sig tid att formulera sina 

svar. 

Det finns mycket att tänka på inför en intervju och för en mindre erfaren intervjuare kan det 

vara svårt att få med allt och därför ska intervjuaren alltid förbereda sig väl på alla aspekter 

gällande ämnet, källkritik och sitt eget tankesätt samt beteende.  



39 

Med intervjuer kommer även problem med partiskhet. Olika personer som intervjuas 

kommer från olika företag och ingen är helst opartisk mot sin arbetsgivare. Det kan därför 

hända att problem förminskas inom företag och på så sätt kanske ger svar som baseras på 

företagens värdegrund istället för att ge ett svar som är helt beroende på verkligheten. Det 

gäller därför att vara kritisk till svaren, kunna vara skeptisk och inte bara ta alla svar rakt av 

utan även ställa följdfrågor och förlita sig på andra källor också. En person kan vara en expert 

inom området men samtidigt försöka marknadsföra företaget som anställer en. 

 Källkritik för litteratur 

Källkritik används för att kunna utvärdera källors trovärdighet. När vetenskapliga arbeten 

skrivs måste krav uppfyllas och ett av de kraven är att bedöma källorna som används. Allt 

som skrivs är inte objektivt och det är viktigt att kunna skilja på fakta och åsikter. Det är inte 

bara själva texten som ska kontrolleras mot andra källor och fakta utan även författaren bör 

granskas för att se så att denne är en trovärdig källa för den informationen som ges ut. 

Med tiden har internet blivit ett större verktyg till informationssökning och med det har även 

betydelsen för källkritik ökat. Detta på grund av att fler personer kan publicera artiklar och 

information än när det ska tryckas i en bok eller tidskrift. Därför gäller det att använda 

sökmotorer och databaser på rätt sätt för att få fram pålitlig information från webbsidor och 

artiklar. Det gäller att vara kritisk till källorna som används samt göra faktakontroller för att 

minska risker för felinformation. 
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7 SLUTSATSER 

Problemformuleringen som är grunden till arbetet handlade om de dåligt utförda 

detaljlösningarna i flervåningshus i trä som återfunnits på flera platser. Syftet med arbetet 

var att undersöka och redogöra för de bakomliggande faktorerna till problemen. Syftet är 

också att inte bara redovisa problemen utan också utreda hur de kan motverkas och hur en 

förbättringsprocess kan se ut. Målet med arbetet är inte att klanka ner på träbyggnationen 

utan att lyfta problemen och sedan peka på vad som kan göras bättre och vilka utmaningarna 

är. 

Det finns ett antal problem som upprepas ofta i intervjuerna och då är det rimligtvis dessa 

som främsta fokusen bör ligga på för att fixa: 

• De främsta problemen som redovisades i problemformuleringen var bland annat infästningar 

hos balkonger och loftgångar där stående vatten lett till fuktskador i ändträ, resultatet av detta 

arbete stärkte dessa problem ytterligare. 

• Ytterligare problem som kan relateras till projektering och montage är fasader som gått ner i 

mark eller där sockeln varit för låg så att ändträ penetrerats och skadats. 

• Under produktionen av höga trähus händer det att entreprenörer har dåliga fuktstrategier som 

medför problem som kostar pengar att åtgärda. 

  

Anledningarna till varför dessa fel har uppstått varierar från fall till fall men i stora drag 

handlar det om: 

• Det finns en kunskapsbrist i både projektering och produktionen när det kommer till 

flervåningshus i trä som leder till de ovanstående problemen. 

• Att det inte finns en helhetskontroll över projektet. På grund av tidsbrist kan ibland inte alla 

detaljer kontrolleras, vilket leder till att vissa fel släpps igenom och byggs. 

• Det händer att fel personer tas in i projekten, konstruktörer som inte kan trä som material 

eller att en fuktsakkunnig inte tas in i tidigt skede. 

 

För att minska och motverka felen som uppstår i detaljlösningar finns det ett antal förslag till 

förbättringar som utgår ifrån resultaten av detta arbete: 

• En större standardisering av detaljlösningar som är beprövade och godkända skulle minska 

felen som uppstår i projekteringsskedet och skulle dessutom spara tid för projektören. 

• Det måste ske ett större samordningsarbete i alla projekt men det är desto viktigare i dessa 

projekt där en ny teknik som höga trähus används för att alla aktörer ska vara på samma sida 

och kunna använda kunskapen som finns på bästa sätt. 

• En fortsatt utveckling och komplettering av litteratur och annan informationsspridning är 

nyckeln till att kunskapen om träbyggande ska kunna användas av hela branschen, på så sätt 

ökar kvaliteten på trähusen som byggs. 

• Vidareutbildning och kunskapsspridning kommer vara avgörande för att minska okunskapen 

och osäkerheten bland aktörer. Beställare och kommuner kan driva på utvecklingen genom att 

öka efterfrågan av större träprojekt. 
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Utvecklingen av flervåningshus med trästommar är viktig för framtiden på grund av flera 

olika anledningar: 

• För att kunna fortsätta bygga på den höga nivå som görs idag måste det ske på ett hållbart sätt 

och användningen av trä hjälper till med detta på ett vis som andra stommaterial inte kan 

matcha. 

• Trä är en stor nationell resurs och ökad användning skulle göra Sveriges byggmarknad mer 

självständig från omvärldens materialleverantörer och eventuella prisskiftningar. 

• Att för företag kunna bygga högt i trä är en enorm marknadsmöjlighet och ju fler företag som 

har kunskap inom det desto bättre och snabbare utveckling i tekniken som används på grund 

av en ökad konkurrens. 

• För att utvecklingen på företag- och branschnivå ska bli så bra som möjligt måste det också 

finnas en driv för personlig utveckling hos individer och inte bara i organisations- och 

företagsledningen. 

 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

För vidare arbete inom detta ämne kan det vara intressant att undersöka de osynliga 

byggfysiska brister som kan finnas vid detaljlösningar i trä. En fördjupning i köldbryggor och 

luftläckning som är en viktig del i energiförbrukningen och det upplevda klimatet i 

byggnader. 

Det kan även vara intressant att titta mer på akustikproblemen i träbyggnader, detta är dock 

inte så aktuellt när det kommer till just detaljlösningar utan skulle vara mer allmänt om ljud i 

flervåningshus med trästommar. 

Om fokus ska ligga på detaljlösningar kan det vara bra att mer specifikt studera enskilda 

detaljer som till exempel balkonger och loftgångar. På så sätt går det att få fram särskilda 

brister med just dessa lösningar. 

Att utreda samordningen inom byggprojekt med flervåningshus kan också behövas. Att ta 

fram brister som finns idag och ta fram ett åtgärdsprogram till det som branschen kan ta del 

av och utnyttja för förbättrad samordning är högst relevant och nödvändigt för att branschen 

ska kunna utvecklas bättre. 

En större undersökning om arbetsmiljöfördelarna för byggnadsarbetarna med att välja trä 

som stommaterial för flervåningshus kan också vara intressant att göra. 
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BILAGA 1:  INTERVJUFRÅGOR  

Vilket företag arbetar du för?  

Vad har du för befattning?  

Vilken typ av utbildning har du?  

Hur många år har du jobbat inom byggsektorn?  

Hur många träbyggnadsprojekt har du varit involverade i på ett ungefär?  

• Storlek på projekten?  

• Var någonstans har projekten byggts?   

• Vilka typer av problem har blivit rapporterade? Efter hur lång tid?  

• Vart ligger felen som dessa problem har uppstått, är det i projekteringen eller 

produktionen?  

 

Varför är det viktigt att utveckla byggandet med trä?   

Vad är byggbranschens inställning till trä och flervåningshus i trä?  

Vi har läst om problem som funnits i flervåningshus i trä där det har funnits fuktproblem 

i bland annat balkonger, loftgångar och i anslutningar mot mark, det har även funnits 

tveksamma konstruktionslösningar med påföljande fuktproblem. Har du stött på 

liknande problem i projekt du har varit inblandad i eller observerat? Eller har du sett 

andra typer av fel?  

Hur kommer det sig att t.ex. trädetaljer tillåts stå i vatten eller ändträ tillåts gå ner i 

mark?  

Vad kan byggbranschen göra bättre för att motverka eller minska felmarginalen vid 

detaljlösning i trä?  

Hur kan en sådan förbättringsprocessen gå till?  

Vad är viktigt att tänka på speciellt när man utformar detaljlösningar för träbyggnader 

utifrån dina kunskaper?  

Vilka knutpunkter/detaljlösningar är mest komplexa och utsatta i träbyggnader enligt 

dig?   
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