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Sammanfattning
Trä är ett av de vanligaste material som har används sedan länge i
byggkonstruktioner. Behovet av nya byggnader kommer att påverka klimatet på ett
negativ sätt, därför är det bra att bygga snabbt och hållbart. Korslimmat trä (KL-trä)
är en produkt som kom under 1990-talet. Trämaterialet utvecklades där den kan
användas i träkonstruktioner i flervåningshus.
Materialet anses ha goda egenskaper jämfört med andra typer av trämaterialen,
litteraturstudier visade på möjligheten att bygga högt med KL-trämaterialet.
Liknande höghus fungerar bäst när KL-träkonstruktioner kombineras med andra
material s.k. Hybrida konstruktioner.
Fallstudien utfördes teoretisk i Fullriggarenbyggnaden i Alderholmen i Gävle, som
består av 14 våningar och är ca 40 m högt. Syftet var att undersöka konsekvenserna
som uppstår när betongbjälklaget ersätts med KL-träbjälklag, hänsyn tas till regler
och normer när det gäller brandsäkerhet, akustik, svängningar och vibrationer. För
att uppnå detta och kunna bestämma lämpligaste alternativ, jämfördes olika typer av
KL-träbjälklag.
Byggnaden undersöktes beträffande konstruktion och utförande, och en enklare
modell skapades i Revit 2018. Utmaningen var att byggnaden har långa spännvidder
med max 10 m. Olika typer av KL-bjälklag jämfördes som kassettbjälklag,
samverkanbjälklag, plattbjälklag och KL-trä bjälklag i kombination med
stålhattbalkar och andra ståltyper.
Varje typ av bjälklag har sina fördelar och nackdelar, men resultatet och studierna
visade att samverkabjälklag kombinerad med stålhattbalkar är den bästa lösningen för
konstruktionen i Fullriggaren, då dess tvärsnitthöjd är den minsta jämfört med andra
KL-träbjälklagtyper. Med det valde bjälklaget minskas även problemet med
vibrationer och svängningar. Vid användning av detta bjälklag kommer
byggnadshöjden att ökas, vilket leder till att en våning måste väljas bort.
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Abstract
Timber is one of the most common materials that had been use for a long time. The
need for new buildings will affect the climate negatively, that is why it’s necessarily
to find new ways to build quickly and sustainably. Cross-laminated timber (CLT)
product came in the 1990- century. The material was developed to be used in high
residential wood constructions buildings.
The material considered to have good properties compared with other types of
wood material, some of the studies showed the possibilities of building high
residential with the CLT material. Such high rises buildings work best when CLT
wood constructions combined with other materials, which called, Composite
constructions.
Case study preformed theoretically in Fullriggaren building in Alderholmen in Gävle
city, the building have 14 floors and about 40 m high. With the purpose of trying to
investigate the consequences that occur when the concrete floor slabs were replaces
with CLT wood floor slabs, taking into account the rules and standards for fire
safety, acoustics, oscillations and vibrations. In order to achieve this and to
determine the most suitable alternatives, the different types of CLT-wood floor
slabs was compared.
The building studied in its design and execution, and a simpler model created in
Revit 2018. The challenge was that the building has a long span of maximum 10 m.
the different types of CLT floor slabs which compared in the study was, CLT timber
joist slaps, flat floor slab and CLT wood floor slabs in combination with steel hat
beams and other beam steel types.
Each type of floor slabs had its advantages and disadvantages, but the results and
studies showed that timber and concrete composite floor slab combined with steel
hat beams are the best possible options for the construction in Fullriggaren building,
where the floor slab height is the shortest compared to other CLT wood floor types.
With the chosen floor slab, the problem of vibration and oscillations will minimize.
When using such a floor slab, the building height will increase, which means in this
case, removing an entire floor from the building.
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1. Introduktion
1.1. Bakgrund
Trä är ett av de vanligaste byggnadsmaterialen och har använts sedan länge tack vara dess
goda egenskaper. Trä är lätt att bearbeta och lätt att transportera, har hög hållfasthet, låg
egenvikt, bra isoleringsförmåga och beständighet (Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson,
2017).
Enligt Stora Enso (2017) kommer det att behöva byggas mer än någonsin och det kan
komma att leda till en negativ påverkan på klimatet. I synnerhet om vi fortsätter att bygga
på nuvarande sätt där 90 % av alla högre hus är byggda av stål och betong, vilka kräver
enorma resurser som påverkar koldioxidutsläppen i hög grad.
Anledningen till att betong används oftare i höga byggnader än trä är tack vara dess goda
egenskaper. Med betong kan spännvidden uppnås till max 10,5 m med låg
konstruktionshöjd i förhållande till sin längd (Svenskbetong, u.å.a). Betongen har bl.a. en
bra värmetröghet som bidrar till energibesparing i huset, samt goda egenskaper när det
gäller hållbarhet, livslängd, beständighet, brandsäkerhet och akustik. Den har även bättre
tålighet när det gäller mögel och fukt (Svenskbetong, u.å.b).
Nyberg (2018) hävdar att det ska tänkas på att bygga hållbart, för att det som byggs nu
kommer att påverka framtiden. Att välja trä i byggandet istället för andra material ger
möjligheten att uppnå detta.
Stora Enso (2017) beskriver att Korslimmat trämaterialet består av minst 3 lager av sågat
trävirke som är ihoplimmat, där fibrerna i varje skikt korsar var med 90 graders vinkel, se
Fig. 1.

Fig. 1. KL-trä skivor (Martinsons, u.å.).
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KL-trätekniken kom till Sverige under 1990-talet, det anses idag att produkten har en stor
potential att ersätta andra material i byggbranschen. Men utveckling och forskning kring
detta pågår fortfarande. Materialet har god hållfasthet, lätt vikt och hög bärförmåga som
gör att materialet kan bära höga laster, samtidigt har de utmärkande styvhetegenskaper
(Träguiden, 2017a), se Tab. 1. Därför tycks KL-trä har potential att ersätta andra
byggnadsmaterial. Efterfrågan och tillverkning av KL-trämaterialet ökar varje år både i
Sverige och i resten av världen (Träguiden, 2017a).
Tab. 1. KL-träegenskaper (Martinsons, 2016).
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Jämförande studier visade att Sverige är det land där växande och utvecklande av hus i
höga byggnader är störst. Träbyggandet är inriktat mot flervåningshus (Mahapatra,
Gustavsson, & Hemström, 2012). En experimentstudie utfördes på ett antal personer,
som är kunniga eller intresserade av träkonstruktioner. De svarar att trä har många
positiva egenskaper vid bebyggelse såsom flexibilitet i konstruktionssystem, tar mindre tid
att bygga än andra material och att det är miljövänligt. Men studierna visade också att
trämaterialets har nackdelar t.ex. när det gäller brandsäkerhet, ljud och stabilitet.
Mahapatra, et al. (2012) anser att studierna som utfördes i tre olika städer i Sverige visade
att mer än 80 % av befolkning föredrar att bo i trähus.
Enligt Martinsons (u.å.) används följande benämningar för KL-trä:
1. Svenska benämningar, KL- trä (kroslimmat trä) och Massiv trä.
2. Engelska benämningar CLT(cross laminated timber), Xlam och Crosslam.
1.2. KL- trä egenskaper
Mallo och Espinoza (2014) studier handlar om medvetenhet och kännedom av KL-trä i
USA, för att kunna utöka dess användning bland arkitekter och byggare. Där förklarades
specifikt egenskaperna hos KL- trä, och dess fördelar utifrån olika synpunkter såsom
konstruktionens funktion, termiska egenskaper, materialets motstånd för brand,
jordbävningar och akustik. Dessutom studerades dess påverkning på miljön.
Litteraturstudien och informationsinsamlingen är beskrivande och ökar medvetenheten för
KL-trä. Resultatet från enkätstudierna som utfördes beskrev att medvetenheten om KLträ i USA är låg, detta leder till att färre arkitekter använder den typen av material.
I litteraturstudien nämnde att KL-trä har goda hållfasthetsegenskaper, där den kan ta emot
krafter från två olika riktningar. Den möjliggör även byggande av höga och mellanhöga
byggnader. KL-träs uppbyggnad ger möjligheten att den kan användas i bärande system.
När det gäller brandsäkerhet nämndes att KL-trä har ett bra motstånd för brand, där
utfördes en test av KL-vägg, dess brandmotstånd varade 80 minuter innan den rasade ner
(Mallo & Espinoza, 2014).
Lehmann (2012) anser att KL- trä är det mest lovande materialet av alla
träkonstruktioner. Hans studie är baserad på att undersöka åtta olika fall eller byggnader
som är utformad av KL-träkonstruktionssystem. Upplevelsen i byggnaderna studerades,
för att kunna få en bättre uppfattning av materialet, dess fördelar, nackdelar, och hur
bättre hållbara byggnader kan uppnås. Användningen av KL-trä ökade efter 2005, speciellt
i Europa och Kanada. Enligt författaren, för att kunna utföra mer byggnader med KL-trä,
måste kunskaperna om materialet utvecklas båda för allmänheten och för byggsektorn . Då
det behövs skapa förtroende för materialet och dess goda egenskaper, för att kunna
använda det i framtida konstruktioner. Kunskaperna behöver utvecklas för att veta hur
3

materialet bidrar till att minska t.ex. koloxid utsläppen, ge en god inomhus komfort och
ekonomiska aspekter. KL-trä ska inte bara nämnas som ersättning av stål och betong, utan
det ska uttryckas som ” The New Wooden Architecture” (Sida 2735). Där anser han också
att i framtiden kommer vi att se mer hybrida konstruktioner, där man använder trä
tillsammans med andra material som t.ex. betong. I avslutningen av studien förklarades att
användning av KL-trämaterialet kan bidra till snabbare, bättre och miljövänligare
byggnader. Enligt författarens synpunkt kan trämaterialet bli framtidens
konstruktionsmaterial (Lehmann, 2012).
Några fördelar som KL-trämaterialet har är att t.ex. KL-väggskivor som är 80 mm i
tjockleken kan ta upp laster över 100 kN/m. När det gäller hålltagning i båda KL-trä
väggar och bjälklag för t.ex. installationerna avseende, då materialet har förmågan att
fördela laster utan behövt av extra förstärkning, till skillnad från andra trämaterial
(Gustafsson A., s.25,2017).
1.3. Tidigare studier och hybrida konstruktion studier.
Enligt en litteratur- och fallstudie som utfördes av Asdrubali et al. (2016), diskuterades
olika egenskaper och aspekter för olika typer av trämaterial. Några konstruktionssystem
jämfördes och deras fysikaliska egenskaper, hållbarhet och akustik förklarades. Även en
historik om materialet fanns i fallstudien. KL-trä kom för 10-15 år sedan och ger bättre
möjligheter att använda trä i olika byggnadskonstruktioner.
I studien presenterades fördelarna med KL-trä, där nämndes hur KLträkonstruktionssystem ger möjligheten att kunna bygga höga byggnader, med bra
egenskaper när det gäller hållbarhet, brandsäkerhet, akustik, och säkerhet mot
jordbävning. Den typen av trä är lämplig för höga byggnader att jämföra med andra
trämaterial. Samtidigt förklarades två olika konstruktionssystem där KL-trä används. Den
första kallas ” X-LAM Structures” (Sida 310) där den bärande konstruktionen och även
taket är av KL-trä. Det andra systemet kallas för ” Tall building structures” (Sida 311), där
används i konstruktionen både limträ och KL-trä för att kunna komplettera varandra. KLträ används i konstruktionens kärna och resten bärs av limträ rammar som visas i Fig. 2
(Asdrubali et al., 2016).

4

Fig.2. visar träkonstruktion för ” Tall building structures” (Asdrubali et al. 2016).

KL-trä kärna kan ersättas med armerad betong hävder Asdrubali et al. (2016). Ett
liknande system förklarades av Van de Kuilen, Ceccotti, Xia och He (2011). Där hävder
författarna att KL-trä består av träskivor som är sammanlimmade. Skivorna brukar oftast
vara 3, 5 eller 7. Möjligheten finns att KL-träskivor kan ha en längd på 20 m och en bred
på 3 m. Samtidigt beskrivs möjligheten för höga byggnader med hjälp av KL-trämaterial.
Där utfördes ett experiment på en byggnad i Shanghai. Möjligheten finns att det kan
byggas upp till ca.150 m höga byggnader med 80 % trävaror, genom att komponera KLträ med betong. Samtidigt anser författarna att deras forskning kan bidra till minskning av
båda byggkostnader och byggtid, det är lätt att montera på plats, finns möjlighet till
prefabricerade konstruktionsdelar med dörrar och fönster redan i fabriken, har lägre vikt
jämfört med t.ex. betong som gör att arbetet utföras snabbare och är även mindre skadligt
för miljön.
I samma studie studerades en teoretisk byggnad med 43 våningar, där 40 våningar
använde KL-trämaterialet som dominerande material för båda golv och väggar, med hjälp
av ”outriggers” (sida 1623) d.v.s. stålstänger som används i var tionde våning. I
byggnadens grund och i kärnan används betong, detta tydliggöras i Fig 3. Syftet med
stålstänger är för att utöka spänning styvheten, annars kan deformationer p.g.a. laster
uppstå. I undersökningen bevisades att det är möjligt att utföra en hög byggnad i KL-trä
med att komponera materialet med både stål och betong, men mer studier behöver utföras
angående beräkning av skjuvning, brandskydd och jordbävningar (Van de Kuilen, et al.,
2011).
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Fig. 3. KL-trä konstruktion kombinerat med stål stänger och betong kärna (Van de Kuilen, et al., 2011).

I en annan litteraturstudie av trämaterialet och dess användning i konstruktionen, nämndes
det att flervåningsbyggnader av trä har ökat på senare år. Byggande med träkonstruktioner
blir mer komplex desto högre byggnadshöjden blir. Den enda testade konstruktion som
kan fungera vid höghus över 10 våningar, är konstruktion typen som använder limträ
ramar som stöds av KL-kärna, Treet bostadshus av 14 våningar i Bergen i Norge har ett
liknande system (Ramage et al.,2016).
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1.4. Objektbeskrivning
Byggnaden Fullriggaren som ligger i Gävle strand är ett bostadshus som består av 14
våningar.
Denna studie handlar om det inramade området i Fig. 4 som är dimensionerat att vara
bostadslägenheter. Här menas att alla bjälklagen mellan våningar (4 -13) har behandlats.
Våning (5-9) är identiska, de består av 3 lägenheter i varje plan. Resterande våningar
innehåller även kontor och restaurang.
Restaurang
Kontor

Fig. 4. Fullriggaren bostadshuset mot öster sida (Hämtat ur original ritningar). Markerade delen, är de
våningar som ska testas.

Stommen i byggnaden består av prefabricerat betongelement, kombinerat med stålbalkar
och pelare. Byggnadens stomme stabiliseras med hjälp av väggarna i hisschakten, bjälklaget
och väggskivor på gavelsidan. Vidare utgör källarväggar till garage och terrassen en del av
byggnadens stabiliseringssystem, se bilaga A. Samtidigt har konstruktionen stora
spännvidder med max 10 m, se Fig. 5.
Brandsäkerhet för stommens bärandeverk är dimensionerade enligt brandklass R90. De
andra icke bärandedelar är dimensionerade enligt R60. Trapphuset är dimensionerat enligt
brandklass R30, se bilaga A. Vid projektering av stomme används säkerhetsklass 3 enligt
BKR 2:11. När det gäller förutsättningar för denna byggnad, används värden enligt Tab.
2, för övrigt se bilaga A.
Tab. 2. Förutsättningar for Fullriggaren

Byggnadenshöjd
Bjälklagshöjd
Snölast beräkning antas

Ca 41,93 m
270 mm respektive 250mm och 230mm
Snözon 2.5, Referens hastighet 23 m/s, terrängtyp II.
7

Lgh. 3

Lgh. 2

Lgh. 1

Fig. 5. Förenklad planlösning för Fullriggaren våning 5-9, detta är Ritat i Revit (2018), avvikelse kan
förkomma från original ritning, se bilaga B för detaljerad ritning.

1.5. Syfte
Syftet med arbetet är att undersöka olika typer av KL-träbjälklag för att sedan kunna dra
en slutsats för det bästa möjliga alternativet som kan används som ersättning av
betongbjälklaget samt vilka konsekvenser som kan uppstå, med hänsyn till de krav som
ställs på objektet gällande olika regler och normer.
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2. Krav på byggnaden
2.1. Allmänt Krav
Enligt Boverket (2017a) skall nya byggnader vid projektering uppfylla kraven som ställs på
nedanstående tekniska egenskaper som visas i Fig.6 enligt Plan och bygglagen (PBL).

Fig. 6. PBL krav för en byggnad (Boverket, 2017a).

Vidare skall byggnaden utformas så att den skall vara beständig och inte kollapsa.
Deformationer skall beaktas och de får inte överstiga det acceptabla värdet. Vid
dimensionering av en byggnad, skall reglar och nationella krav följas, enligt eurokoder och
europiska konstruktionsstandard EKS (Boverket, 2016a).
Eurokoder tillämpas i Europa sedan 2010 och den nästkommande versionen av eurokoder
kommer att publiceras år 2021, där KL-trämaterialet kommer att finnas med (Gustafsson
A., s.30,2017).
Vid dimensioneringen ska tänkas på att trämatriaalet har olika beteenden beroende på dess
fiberriktning s.k. hygroskopiska egenskaper. Hänsyn ska också tas till klimatklassen och
lastvaraktighet (Gustafsson A., s.91,2017).
I allmänhet, blir en byggnad påverkad av olika laster som kan delas i två kategorier,
nämligen vertikala och horisontella laster, där bjälklaget konstrueras för att kunna ta emot
båda lasterna. De vertikala lasterna är egenvikt, nyttiglast, snölast, samt vindlast.
Horisontallaster kan vara vindlasten, jordlast och eventuella jordbävninglast. I Sverige tas
hänsyn enbart till vindlasten förutom vid dimensionering av kärnkraftbyggnader (Isaksson,
Mårtensson, & Thelandersson, 2017; Gustafsson A., 2017 ).
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Byggnadsdelar ska dessutom kontrolleras för att kunna ta emot båda vertikala- respektive
horisontella laster, kontrollering måste ske för båda bruk- och brottgränstillstånd s.k.
Partialkoefficient metoden (Gustafsson A., 2017)
2.1.1.

Brottgränstillstånd

Brottgränstillstånd är för att kontrollera att konstruktionen för brottsäker.
Byggnadersdelar eller hela byggnaden dimensioneras och kontrolleras, för att inget brott
ska ske i konstruktionen. Ett brott kan vara t.ex. att en liten del eller hela
konstruktionssystem rasar ner (Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, 2017). Hänsyn tas
sedan till vilken typ av byggnad det är och vilken typ av byggnadsdel som ska beräknas.
Säkerhetklassarna delas in i tre olika kategorier beroende på hur allvarligt skadan kan vara,
se Tab. 3. Och individuella byggnadsdelar klassas enligt Fig. 7 (Isaksson, Mårtensson, &
Thelandersson, 2017).
Tab. 3. Säkerhetsklasser vid dimensioner i brottgränstillsänd (Isaksson & Mårtensson, 2017).
Säkerhetsklass
3
2
1

Konsekvens av brott
(hög), stor risk för allvarliga personskador.
(normal), någon risk för allvarliga personskador.
(låg), lite n risk för allvarliga personskador.

yd
1.0
0.91
0,83

Fig. 7. Säkerhetsklasser beroende på byggnadsdelar som vill beräknas, detta är ett exempel för två våningar
hus, finns även till andra byggnads typer och verksamhet i EKS (Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson,
2017)
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2.1.2.

Bruksgränstillstånd

Bruksgränstillstånd innebär att de olika byggnadsdelar och byggnadens konstruktion ska
behålla sin funktion under hela byggnadens livslängd, med hänsyn till människans
välbefinnande och behag, detta gäller under normala förhållanden (LTH, u.å.).
Under detta gränstillstånd ska gällande byggnadsdelar kontrolleras för bl.a. vibrationer,
instabilitet, svajning, svikt, sprickbildning och deformationer. Enligt EKS 10 kan
deformationer uppkomma under ett acceptabelt värde utan att riskera byggnadens stadga
och beständighet (Boverket, 2016b).
Deformation och nedböjning är statiska effekter som uppstår när en byggnadsdel inte
uppfyller sin bärandefunktion, detta får inträffa under ett acceptabel värde. Nedböjningen
i bjälklaget kan beräknas enligt några metoder, användning av dessa metoder beror på
bjälklaget och bl.a. upplagets fall. Beräkningar kan utföras i förenklade metoder eller
noggranna. Dessa metoder är Timoshenkos metod, Gamma-metoden, Kompositmetoden,
och SAV eller Kreuzingers teori (Gustafsson A., 2017). Enligt Salmela K. (2003) är
nedböjningen ett stort problem som förkommer i träbjälklagen.
Svikt och vibrationer är dynamiska effekter som uppkommer från människors rörelse
och påverkar människans upplevelse i form av störande och obehag (Gustafsson A., 2017).
För att kunna urskilja vibrationer, svikt och svängningar beskrivs detta i Gustafsson A.,
(2017) enligt följande:
”Golvsvikt beskriver upplevelsen av den självvållade vibrationen eller nedböjningen av
golvet förorsakad av en enskild rörelse. Svängningar beskriver hur en person upplever
golvets vibration förorsakad av andra människor.”

Bjälklagets kvalitét bestäms av den s.k. impulshastighetsresponsen. Om KL-träbjälklaget
ska anses ha god kvalitet och uppnå ett gott resultat när det gäller upplevelsen av
vibrationer och svikt för KL-träbjälklaget, borde den ha en egenfrekvens på minst 8 Hz
och nedböjningen som ska vara ≤ L/300. Detta skall uppfyllas för att människan inte ska
känna obehag p.g.a. vibrationer (Gustafsson A., s.97-99, 2017).
2.2. Brandsäkerhet
Allmänt ställs olika krav på byggnader när det gäller brandsäkerheten beroende på vilken
klass byggnaden tillhör, se Tab. 4. (Gustafsson A., s.135,2017). Kraven beror även på
byggnadens verksamhetklass, som kan vara mellan 1-6. Verksamhetsklassarna beskriver
vilken typ av byggnad med avseende till verksamhet och sysselsättning d.v.s. vilken typ av
aktivitet som utförs av de människor som vistats där. Verksamhetklass avgör dessutom hur
utrymningsvägarna ska se ut (Boverket, 2017b).
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Tab. 4. Brandsäkerhetklasser (Gustafsson A., s.135, 2017)

I boverket (2017a) nämns att i Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 8 §, vid brand
skall byggnaden behålla sin funktion och dess bärförmåga under en vis tid innan den rasar
ner, detta är ett av kraven som ska uppfyllas. Samtidigt ska människor som vistats där ha
möjlighet att räddas och ha möjlighet att kunna lämna byggnaden. Byggnadsdelar ska
utformas på ett sätt där branden förhindras att sprida sig till andra byggnadsdelar eller till
andra byggnader (Boverket, 2017a). Detta gör att byggnadens olika delar ska uppfylla de
kraven, enligt Gustafsson A., s.135, (2017) tolkas detta med tre olika byggtekniska
egenskaper som ska uppfylls beroende på vilken funktion och syfte byggnadsdelen har.
Byggnadstekniska egenskaper är följande, Bärförmåga (R), Integritet (E) Isolering(I) och
ibland Mekaniska funktion (M). Bokstäverna följs sedan av siffror som definierar hur
mycket tid det tar för en byggnadsdel att kunna uppfylla sin funktion innan den rasar ner.
Tiden kan vara mellan 15-360 minuter beroende på material, funktion och vilka
egenskaper som eftersträvas (Gustafsson A., s.135, 2017).
Enligt Fragiacomo M., Menis A., Clemente I., Bochicchio G. & Ceccotti A.(2013) nämns
i en experimentstudie att KL-trä skivor har olika brandsäkerhetmotstånd beroende på dess
användning i byggnadsdelar, antal skikt som de är uppbyggda av och vilken typ av lim som
används mellan skivorna. Men ändå har materialet en bra brandisoleringsförmåga, bl.a.
visades i studien att ett 150mm tjockt KL-trä golv, kan motstå branden under 99 minuter,
utan något brandskydd material, och 110 minuter vid tillägg av en 15mm gipsskiva
(Fragiacomo, et al., 2013).
Enligt Spula I. (2017) vid brandutsättning för stål och KL-trä, visades det att KL-trä kan
motstå brand längre tid än vad stål gör.
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2.3. Akustik
När ljudet mäts, brukar den anges i enheten decibel (dB) detta beskriver ljudtrycksnivå.
Ljudtrycksnivå kan förklaras som skillnaden mellan trycket i olika ljudvågor, hög
respektive låga tryck (Isover.se, u.å.).
Decibel skala börjar från noll och detta motsvarar den minsta medeltal ljud som en
människa kan höra (Träguiden, 2017b).
En hög ljudnivå kan orsaka obehag för människor och även sjukdomar, därför är det vid
utformning av byggnadskonstruktioner, speciellt i bostäder, viktigt att tänka på är att
isolera ljudet från källan som orsaker ljudet (Isover.se, u.å.). Att skydda mot buller nämns
i PBL, se Fig. 6.
Källor som orsaker buller kan vara bl.a. från installationer, trafik och även
ljudtransmission mellan anslutningsdelar i byggnaden p.g.a. dåligt utformning s.k.
flanktransmission. t.ex. mellan bjälklag och vägganslutning (Träguiden, 2017b).
I byggnadskonstruktioner tas hänsyn till två viktiga begrepp som avser mått på ljud, detta
är luftljudsisolering och stegljudnivå (Träguiden, 2017c). I Boverkets byggregler anges ett
specifikt värde för båda luftljudsisolering och stegljudnivå i olika användningsområde, vilka
redovisas i Tab. 5. Träguiden (2017c) beskriver de två begreppen enligt följande:
”luftljudsisoleringen, är ett mått på hur mycket ljud som går från ett utrymme till ett
annat. Ju högre ljudisoleringsvärde, D, desto bättre ljudkvalitet. Stegljudsnivån är ett
mått på hur mycket ljud som hörs i ett rum då en standardiserad hammarapparat slår på
golvet i ett annat rum. Ju lägre stegljudsnivå, L, desto bättre ljudkvalitet.” (Träguiden,
2017c)
Tab. 5. Tillåtna värde för luftljudsisolering respektive stegljudsisolering i olika användningsområde
(Martinsons, 2016), markerade delen gäller för bostäder med minsta krav respektive klass B.

*Enligt (Martinsons, 2016) hänvisas fullständigt krav till boverkets byggregler, SS25267 och SS25268
*R i tabellen motsvara D i texten som avser luftljudsisolering, olika betäckningar från olika källor.
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Martinsons (2016) redovisar skillnaden mellan KL-träskiva respektive betongskiva, där
betongen har bättre egenskaper för när det gäller luftljudsisolering respektive
stegljudsisolering, se Tab. 6.
Tab. 6. Värde på ljudisolering respektive stegljudsisolering för rumsskiljande konstruktion hos betong och KLträ (Martinsons, 2016).

För bostäder och lokaler klassas byggnader med bokstäverna A, B, C och D, beroende på
uppfyllda ljudkraven som byggnaden har, A är den bästa ljudklassen som kan uppnås i en
byggnad, B kan användas i bostäder om möjligt, och C är det lägsta kravet kan en bostad
kan ha, däremot D används endast vid speciella fall (Boverket, 2008).
2.4. Sammanställning av krav
P.g.a. byggnaden osymmetrisk planlösning har den tre olika spännvidder där den längsta är
ca 10 m. Tabell 7 visar sammanställning av kraven på bjälklaget.
Tab. 7. Sammställning av krav som ställs på byggnaden.
Byggnadskrav

Kommentar

52 dB

Minsta krav som måste uppfylls
för att uppnå ljudklass C.

Akustik
Lägsta luftljudsisolering
Högst stegljudsnivå

56 dB

Brandsäkerhet på bärande
delar

REI 90

Spännvidd

10 m

Nedböjning

Nedböjning ≤ L/300

Frekvens

f ≥8

P.g.a. byggnaden osymmetrisk
planlösning har den 4 olika
spännvidd där den längsta är ca
10 m.se figur 5
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3. Process
Undersökningen är en fallstudie som skedde på Alderholmsområdet i Gävle, där huset
Fullriggaren är beläget. Vidare genomfördes en teoretisk undersökning av byggnadens
konstruktion.
Våning fem studerades och undersöktes och en förenklad planritning utfördes i Revit
program (2018). I arbetet jämfördes olika typer av KL-träbjälklag, med utgångspunkt från
Gustafsson A. KL-trä handboken (2017). Utifrån detta upptäckts vilka möjligheter denna
typ av bjälklag har, när det gäller följande:


Bärförmåga och stadga,



Spännvida,



Akustik



Brandsäkerhet.

Efter jämförelsen, beräknades bjälklaget preliminärt, för att kunna bedöma dess
resulterande tvärsnitthöjd. Bästa möjliga alternativ enligt studierna valdes. En
konstruktionslösning på hur spännvidden skall minskas och valet av bjälklaget redovisades.
Konsekvenserna på denna ersättning jämfört med det befintliga betongbjälklaget
redovisades och den totala höjden till byggnaden efter ersättning beräknades.
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4. Resultat
4.1. Jämförelse mellan olika typer av KL-träbjälklag
Enligt Martinsons, s.6-7 (2016) kan KL-trä bjälklag byggas med långa spännvidder upp till
max 16 m ifall den förstärkas med balkar. Enligt Gustafsson (2017) KL-trä Bjälklaget kan
beräknas och dimensioneras som att det bär i en riktning och kan även dimensioneras där
de kan bära i flera riktningar, KL-träbjälklag kan indelas i olika typer enligt följande:

4.1.1.

Plattbjälklag

Till skillnad av andra KL-trä bjälklag består Plattbjälklag enbart av skivorna av KLträmaterialet som limmats ihop, skivorna kan bestämmas beroende på lasten som
bjälklaget utsatts för och spännvidden som eftersträvas i konstruktionen (Gustafsson A.,
s.91, 2017). För KL-träbjälklag som är anpassad för bostäder med utbredlast 2,0 kN/m2,
kan en spännvidd med max 7,7 m uppnås, se bilaga C. Med denna spännvidd kan kraven
för lägsta egenfrekvens uppfyllas, där egenfrekvensen ≥ 8 Hz. Konstruktionshöjden i
förhållande till spännvidden blir 300 mm. Detta är inräknat värde för bostäder med 3 m i
bredden, enligt spännvidds tabell, se bilaga C.
Men denna typ av bjälklag behövs det tillägg av material såsom gipsskivor och isolering för
att kunna uppnå rätt ljud- och brandsäkerhetskrav (Gustafsson A., s.91, 2017). En
plattbjälklags konstruktion kan se ut som det vissas i Fig. 8. Den består av 5 skiktar KL-trä
och uppfyller ljud och brandsäkerhetskrav.

Fig. 8. Ex. på plattbjälklag med tilläggsisolering och gipsskiva, anpassad för bostäder (Martinsons, 2016)
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4.1.2.

Samverkanbjälklag

Samverkanbjälklag, är en kombination av KL-träskivor och pågjuten betong. Denna
hybridkonstruktion används där det krävs konstruktioner med långa spännvidder mellan 6
och 12 meter (Gustafsson A., s 92-94, 2017).
Men Sidén M. (2017) diskuterade i sin studie att ett KL-träbjälklag med 12 m spännvidd,
kan vara svårt att uppnå i verkligheten med tanke på de reglarna som gäller idag, p.g.a.
utökning i bjälklagshöjden blir ganska stor.
Enligt Alinea consulting LLP, (2017) finns även utvecklat samverkanbjälklag som är
prefabricerat, vilket redan görs i fabriken, se Fig. 9. Där nämns att den typen av
samverkanbjälklag utnyttjar de goda egenskaper som finns hos båda trä och betong.
Vibrationer kan även minskas samtidigt som ljudisolering ökas. Figur 10 visar ett ex. på
hur ett samverkanbjälklag kan se ut som även uppfyller kravet för ljudklass C.

Fig. 9. Prefabricerad samverkanbjälklag (Merz K., u.å.).

För att fatta innebörden med att använda samverkanbjälklaget, förklarar Nagy A. (2015)
möjligheten med att använda detta bjälklag enligt följande:
”Ett bjälklag som utnyttjar betongens brand- och ljudisolerandeegenskaper i kombination
med träs lätthet och hållfasthet skulle, rätt utformat, kan optimera och sammanföra
hållbarhetsegenskaperna för ett modernt bjälklag.”

Samverkan mellan de två material ger bättre egenskaper både för de dynamiska och de
funktionella egenskaperna (Gustafsson A., s 92-94, 2017). Det kan även framhäva de goda
egenskaper som draghållfasthet hos trä respektive tryckhållfasthet hos betong ( Gustafsson
A. s.25, 2017).
Enligt Dala massivträ, (u.å.) är samverkanbjälklaget ett bra alternativ när ekonomi inte
utgör något problem, och där det behövs ett bjälklag som är anpassat till en lång
spännvidd. I samverkanbjälklag utökas styvheten vilket medför en minskning av
vibrationer, deformationer och svikt som uppstår med långa spännvidder.
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Fig. 10. Ex. på Samverkanbjälklag konstruktion, högra figuren uppfyller Ljudkravet C för bostäder med
totala höjd 310mm (Gustafsson A., 2017)

Enligt Gustafsson A.s.93,(2017) är samverkan mellan betong och KL-trä i
samverkanbjälklaget oftast ofullständigt, det är nästintill omöjligt att uppnå en fullständig
samverkan. Glidning uppstår mellan de två materialen i bjälklaget, detta kan förbättras
genom att ha någon form av skjuvförbindare. Flera alternativ finns när det gäller
skjuvförbindare, men kostnaderna och funktionen som eftersträvas är avgörande till vilken
typ som ska användas. Det viktigaste med val av skjuvförbindare förutom ekonomi är att
den ska ha god skjuvstyvhet (Gustafsson A.s.93, 2017). Figur 11a och 11b redovisar olika
lösningar med skjuvförbindare eller med urtag för att en god samverkan ska uppnås.
Zaccaro V., L.,(2017) hävder att den typen av bjälklag kan användas för att utöka
styvheten på ett befintligt träbjälklag, där kan betongen gjutas på för att utnyttja de goda
egenskaperna hos båda materialen.

Fig. 11a. Samverkanbjälklag med skjuvförbindare
Holz-Beton-Verbund (Gustafsson A.s.93, 2017).

Fig. 11b. Samverkanbjälklag med urtag i KLträskiva (Gustafsson A.s.94, 2017).
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Enligt Gustafsson A., s 92-94, (2017) vid beräkning av bjälklagshöjden kan detta räknas
enligt följande:
htot ≈ L ⁄ 25 där
htot är den totalahöjden för båda betongplattan och KL-träskivor.
L

är spännvidden.

Av totalhöjden htot utgörs 40 % av betongplatta och resterande 60 % av KL-träskivor.
Detta är ett antagande och en förenklad beräkningsmetod som gäller för
konstruktionshöjd. För att bjälklaget skall kunna uppfylla ljud och brandsäkerhetskraven,
skall den kompletteras med t.ex. en stegljudmatta och/eller gipsskivor (Gustafsson A., s
92-94, 2017).
Enligt Merz K. (u.å.) redovisas i Fig. 12 samverkanbjälklag jämfört plattbjälklag och hur
tvärsnittshöjdskillnad mellan de två bjälklagen kan se ut.

Plattbjälklag med tillägg av
isolerandematerial.

Samverkanbjälklag med
tillägg av isolerandematerial.

Fig. 12. Jämförelse exempel mellan plattbjälklag och samverkanbjälklag, där samverkanbjälklag behöver
mindre tilläggmaterial än plattbjälklag för att klara av ljudkravet med 5m spännvidd (Merz K., u.å.).

4.1.3.

Kassettbjälklag och hållbjälklag

Kassettbjälklag består av KL-träskivor som är limfogat med förstärkande limträbalkar
på undersidan, se Fig.13 och 14. Det kan vara med eller utan fläns. Som Plattbjälklag
behöver denna typ ett tilläggsmaterial för att klara av ljud- och brandsäkerhetskrav. Men
fördelen med den typen är att den kan användas där det är längre spännvidd och större
laster p.g.a. de förstärkande limträbalkarna. Flänsen och liv för balkar, samt tjockleken på
KL-träskivor och antalet, dimensioneras beroende på hur stora lasterna är och den
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spännvidd som eftersträvas. Mellan balkarna finns en möjlighet att placera isolering och
installationer (Gustafsson A., s 92, 2017).
Denna kombination med limträbalkar kan medföra att spännvidden kan ökas upp till max
12 m, detta medför dock att bjälklagshöjden blir högre, t.ex. med 10 m spännvidd blir
bjälklagshöjden 500 mm, denna höjd är inräknat utan tillägg av de extra skikt som behövs
för att kunna uppfylla ljud och brandsäkerhetskrav (Sidén M., 2017).

Fig. 13. Kassettbjälklag (Träguiden, 2003).

Fig. 14. Ex. på en kassettbjälklagskonstruktion anpassat för bostäder (Martinsons, 2016).

I en annan studie som utfördes på ett kassettbjälklag med maxspännvidd på 4,8 m,
upptäcktes vid båda beräkningar och enkätundersökningar i ett bostadshus, att bjälklaget
vibrerar och människor som bor där upplever oftast obehag med båda vibrationer och
svikt. Undersökningens resultat och dimensioneringskontroll uppfyllda kraven för när det
gäller kapacitetkontroll, egenfrekvens, skjuvning och även nedböjningen. Enligt studien
kan vibrationerna som uppstår bero på att spännvidden för det undersökta bjälklaget
överstiger 4 m. Där nämner de att även om bjälklaget är tillräckligt styvt och kraven för
20

dimensionering uppfylls, uppstår ändå obehag på grund av svikt och vibrationer, därför är
det lämpligast att bjälklaget ska vara kortare än 4 m för att undvika liknande problem (Ali
R. & Mirzai J., 2013).
Hålbjälklag. Det består av KL-träskivor som är ihop limmade med livbalkar i mitten.
Hålbjälklaget används inte så ofta i Sverige, och det ser ut nästan som betong hålbjälklag,
se Fig.15 (Gustafsson A., s.92, 2017).

Fig. 15. Hålbjälklag (Gustafsson A., 2017)

4.1.4.

KL-träbjälklag i kombination med stålbalkar

Förutom de kategorierna som nämndes tidigare, hävdar Sidén M. (2017) att KLträbjälklag kan kombineras med stålhattbalkar för att kunna uppnå längre spännvidder.
HSQ eller s.k. Stålhattbalkar är en typ av balkar som vanligtvis används tillsammans med
betongbjälklagskonstruktioner, men i Sidén M. (2017) nämndes att HSQ balkar kan
användas tillsammans med KL-träbjälklag, se Fig. 16. Risken med denna
konstruktionslösning ligger i infästningen och montagen av HSQ balkar, där
skruvförbandet måste monteras underifrån. Detta utgör svårigheter och problem i
praktiken, vilket inte gick att undvika enligt Sidén studie. Men denna alternativa lösning
kan vara teoretisk bra, för att kunna uppnå en spännvidd med max 7.5 m (Sidén M.,
2017).

Fig. 16. Stålhattbalk fungerar som upplag till KL-trä bjälklag (Sidén M., 2017)
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Olika stålbalkar kan används tillsammans med KL-trä bjälklag för att förstärka och minska
spännvidden. Några förslag på hur anslutningen mellan bjälklaget och balken, kan se ut,
som det visas i Fig. 17 visar.

Fig. 17. Olika anslutning lösningar för stål balkar tillsamman med KL-trä bjälklag (Gustafsson A., 2017).

4.2. Sammanställning av olika typer av KL-träbjälklag
Enligt jämförelsen mellan olika KL-träbjälklag kunde konstruktionshöjden i bjälklaget
bestämmas och samtidigt redogjordes möjligheten om huruvida de olika typer kan
användas eller inte i objektetsbjälklag ”Fullriggaren våning 5” där max spännvidden är 10
m. Detta redovisas i Tab. 8.
Tab. 8. Sammanställning av olika typer av KL-träbjälklag utan stålhattbalkar

KL-träbjälklag
olika typer

Max
Konstruktion
spännvidds- höjd h* för
krav i m
max
spännvidd i m

Kan
användas i
fullriggaren
eller inte?

Konstruktion
höjd h* för
spännvidd

Plattbjälklag

7,7

0,300 1)

Nej

_

Kassettbjälklag

12

h >0,500 2)

Ja

0,500

0,480 3)

Ja

0,400

Samverkanbjälklag 12

10 m

h* är konstruktionshöjd utan tillägg för att uppfylla kraven för brandsäkerhet och akustik
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1)

Enligt tabellen i bilaga C.

2)

Enlig avsnitt 4.1.3.

3)

Beräknad enligt ekvation L/25.

Stålhattbalkar kombinerad med KL-träbjälklag jämfördes enligt Tab. 9 förutom
kassettbjälklag för att dess konstruktionshöjd är större än de andra, se Tab. 8.
En konstruktionslösning med stålhattbalkar kan se ut som Fig. 18 visar. Stålhattbalkar
används för att halvera spännvidden där det är ca 9 m och 10 m lång.
Tab. 9. Sammanställning av olika typer av KL-träbjälklag med stålhattbalkar dess placering av balkarna är
enligt Fig. 19.

KL-träbjälklag
olika typer

Spännvidd med
stålhattbalkar

Konstruktion
höjd h* för
spännvidd i m

Egenfrekvens Hz

Lg1

4,5

0,140 1)

Lg2

5,5

0,1601)

Orsakar förmodligen
problem

Lg3

7,7

0,280 1)

Lg1

4,5

0,180 2)

Lg2

5,5

0,220 2)

Lg3

7,7

0,308 2)

Plattbjälklag

Samverkanbjälklag
Mindre problem eller
kraven kan uppfyllas

h* är konstruktionshöjd utan tillägg för att uppfylla kraven för brandsäkerhet och akustik
1)

Enligt tabellen i bilaga C valdes till närmaste spännvidd som finns i tabellen.

2)

Beräknad enligt ekvation htot= L/25.
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Stålhattbalkar

Fig. 18. Förenklad planlösning för fullriggaren våning 5-9, med angivit konstruktionslösning med
stålhattbalkar (Ritat i Revit (2018), avvikelse kan förkomma från original ritning).
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5. Diskussion
KL-trämaterialet kan användas i höghuskonstruktion och det fungerar bäst när det används
tillsammans med andra material, såsom betong och limträ, s.k. hybrida konstruktioner.
Några lösningar presenterades i Fig. 2 och Fig. 3. Men tillvägagångssättet för att
åstadkomma en konstruktion som uppfyller byggnadskrav är inte enkel.
Vid undersökning av de olika typerna av KL-träbjälklag upptäcktes att det finns båda
fördelar och nackdelar i varje bjälklag. Men ett problem som är svårt att undvika hos alla
typerna är vibrationer och svikt. Problemet med egenfrekvens ökar dessutom med ökande
spännvidd. Med samverkanbjälklag kan problemet med vibrationerna reduceras tack vara
betongskiktet som ger bjälklaget bättre egenskaper och mindre vibrationer.
Det andra problemet är att det befintliga betongbjälklaget har olika spännvidder med max
10 m, plattbjälklag är därför inget bra alternativ att använda. Max spännvidd som kan
uppnås med ett plattbjälklag är 7,7 m för bostäder där minimumkravet för egenfrekvens ≥
8 Hz.
Däremot kassett- och samverkans- bjälklag kan användas och anpassas till objektets
spännvidder, men konsekvensen på bjälklaget blir konstruktionshöjden, som kan överstiga
500 mm respektive 480 mm. Med tillägg av gipsskivor eller andra kompletterande
material för att uppnå ljud- och brandsäkerhetskrav, kan bjälklaget uppnå en höjd av 500600 mm.
En annan lösning presenterades i Fig. 18 där stålhattbalkar valdes för att minska
spännvidden, vilket medför en lägre konstruktionshöjd samt minskade problem med
egenfrekvens. Placeringen valdes där det ansågs vara lämpligast för att få bäst resultat.
En förklarning till att balkar valdes istället av att välja väggar som upplag, är för att ingen
ändring ska ske i byggnadens planlösning.
Anledning till att samverkanbjälklag använts och inte plattbjälklag är p.g.a.
konstruktionshöjden i tabell 9 visar att tillsamman med stålhattbalkar kan även
plattbjälklag väljas med lägre konstruktionshöjd än samverkanbjälklag. Men plattbjälklag
behövs det mer tilläggsmaterial än vad ett samverkanbjälklag behöver för att uppnå ljudoch brandsäkerhet krav. Detta motiveras i Fig. 12. Samtidigt visas i Fig.10 ett förslag för
samverkanbjälklag som uppfyller ljudklass C hos bostäder men behöver kompletteras med
gipsskivor för att uppnå brandsäkerhetkraven. Bjälklagshöjden kan variera mellan 350- 400
mm. Därför kommer tvärsnitthöjden att bli större hos ett plattbjälklag än motsvarande
höjd hos ett samverkansbjälklag, som har bättre egenskaper vid rätt utförande och vid valet
av en god skjuvförbindare. P.g.a. betongplattan i samverkanbjälklag kan även egenfrekvens
problem minskas och förmodligen kan kravet uppnås.
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Enligt Martinsson (2016) kan KL-trä ha en spännvidd på max 16 m, men detta kan
ifrågasättas, för att kunna uppnå denna spännvidd måste stor utökning ske i
bjälklagshöjden. Detta medför att det är opraktiskt och orimligt att använda detta bjälklag i
huskonstruktioner. Oavsett vilken typ av förgående bjälklagskonstruktionen som väljs,
kommer tvärsnitthöjden att ökas, jämfört med liknande bjälklagskonstruktion i betong.
Vid valde en konstruktion med stålhattbalkar kombinerad med samverkanbjälklag kommer
byggnadshöjden att utökas med minst 900-1400 mm, om denna typ av bjälklag används
istället för ovanliggandebjälklag, från bjälklaget mellan våning 4 och 5 till bjälklaget mellan
våning 12 och 13. Detta strider mot översiktsplanering i området där byggnaden inte får
vara högre än vad den är nu, vilket medför till att byggnaden i så fall reduceras med en hel
våning.
En brist i undersökningen är att de beräkningar som genomfördes endast är preliminära
och inte ger tillräckligt noggranna resultat. Detta kan förbättras genom att även genomföra
beräkningar på samverkanbjälklag när det gäller nedböjning, kapacitetkontroll, och
egenfrekvens. Dessutom måste det kontrolleras ifall bjälklaget måste ännu höjas.

26

6. Slutsatser
Utifrån litteraturstudierna och de tillämpningar som utfördes på byggnaden kan flera
slutsatser dras:
 Oavsett vilken typ av KL-träbjälklag som används kommer tvärsnitthöjden att
utökas och räknas högre än vad nuvarande betongbjälklag.
 En spännvidd på 10 m är svårt att uppnå i träkonstruktioner p.g.a. förhållandet
mellan tvärsnitthöjden och spännvidden, till skillnad från betongbjälklaget som har
rimlig höjd och lång spännvidd.
 KL-trämaterialet måste förstärkas och kombineras med andra material för att
kunna uppnå samma resultat som det befintliga betongbjälklaget.
 Problemet med egenfrekvens uppkommer hos alla typer av KL-träbjälklag, men
minskas hos samverkanbjälklag på grund av det ovanliggande betongskiktet.
 Samverkanbjälklag är det bästa möjliga alternativet för objektet, men är ett
kostsamt alternativ.

6.1. Framtida studier
 Noggranna beräkningar kan utföras på samverkanbjälklag, för att kontrollera
nedböjning och vibrationer.
 Flera undersökningar och beräkningar kan utföras för att kontrollera om det finns
möjlighet för att ytterligare minska tvärsnitthöjden hos samverkan- respektive
platt-bjälklag.
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