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Sammanfattning  
Delprojekt 7 (dp7) ingår i projektet Tiin (Träinnovation i Norr) som pågått under 2015-2018 
med anslag från Tillväxtverket. Budgeten för delprojekt 7 har omfattat 3240 kkr. 
Forskningsutförare har varit LTU och SP/RISE. Företag har genom inkindarbete deltagit. 
Delprojektets övergripande mål har varit att utveckla teknik, produkter och 
produktionsmetoder för en flerskiktslimmad skiva och ett system med egenskaper avsevärt 
bättre än de som finns på marknaden idag, med lösningar som tekniskt och 
konkurrensmässigt bidrar till utveckling av företagen inom regionen. Efter en genomgång 
med industriella intressenter i uppstarten av delprojektet (Martinsons, Lindbäcks, Derome 
Plusshus) och Träcentrum Norr konkretiserades arbetet i arbetspaket (work packages=wp).  
 

2016 helår 2017 2018 total total-%
wp1 Förbättrad KL-skiva 270 170 170 610 18.8%
wp2 Byggsystem (detaljnivå) 70 500 500 1070 33.0%
wp3.1 FEM-beräkningar av KL-trä 210 150 150 510 15.7%
wp3.2 Träbjälklag under mark 50 300 0 350 10.8%
wp3.3 Ljudmätningar 100 300 0 400 12.3%
wp3.4 Regelstommar 0 0 0 0 0.0%
wp3.5 Brandprov 0 300 0 300 9.3%

700 1720 820 3240 100.0%  
 
I rapporten anges resultat av arbetet i de olika arbetspaketen. Sammanfattningsvis så har 
nya varianter av KL-skivor studerats, nya beräkningsmetoder utretts och FEM-program för 
KL-skivor utvecklats. Vidare har varianter för träbjälklag under mark och byggsystem med 
godtagbara ljudprestanda tagits fram. Detaljerade resultat redovisas i refererade rapporter. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Delprojekt 7 (dp7) ingår i projektet Tiin (Träinnovation i Norr) som pågått under 2015-2018 
med anslag från Tillväxtverket. Budgeten för delprojekt 7 har omfattat 3240 kkr. 
Forskningsutförare har varit LTU och SP/RISE. Företag har deltagit genom inkindarbete. 

1.2 Syfte och mål 
Syfte och mål med dp7 som de formulerats i ansökan återges här i korthet. Syftet med 
delprojektet är att:  
• Utveckla teknik och produktionsmetoder för en krysslimmad skiva (KL-skiva 
även kallad CLT-skiva) avsevärt styvare än de i marknaden förekommande som väsentligt 
kan bidra till förutsättningarna att producera högre trähuskonstruktioner. Den tekniska 
lösningen, inkluderat material och produktion, av skivan måste ha ett utförande som gör den 
konkurrenskraftig vid jämförelse med alternativa lösningar.   
• Skapa förutsättningar för en ny industriell produktion av massivträskivan i 
regionen. 
 
Delprojektets övergripande mål är att utveckla teknik, produkter och produktionsmetoder 
för en flerskiktslimmad skiva och system med egenskaper avsevärt bättre än de som finns i 
marknaden idag och med lösningar och som tekniskt och konkurrensmässigt bidrar till 
utveckling av företagen i regionen. Tekniska lösningar, inkluderat material och produktion, 
för skivan och systemen måste ha ett utförande som gör den konkurrenskraftig vid 
jämförelse med alternativa lösningar.   
Delprojektmål (när projektet avslutas) är 
• Ett utvecklat koncept för styva flerskiktsskivor utifrån en ny idé  
• Ett koncept utvecklat för styrning av råmaterialkvaliteter till respektive skikt 
• Beräkningsmodeller för styvhet och hållfasthet utvecklade och anpassade för 
konceptet inkluderande olika förutsättningar såsom fönster, dörröppningar etc.  
• Validerande tester genomförda för tre konceptskivor. 
• Validerade test av skivor i byggnadsmodul under belastning 
• Utvecklat koncept för produktion.  
• Produktionskalkyler som bekräftar konceptets konkurrenskraft. 
• Ett vidareutvecklat koncept för byggsystem av lim- och massivträ 
• Effektivare produktionsmetoder för limträ och massivträ 
• Förbättrade beräkningsmodeller för styvhet och hållfasthet hos lim- och 
massivträ  
• Förbättrade skarv- och knutpunktsförbandslösningar för limträ 

2 Metoder och genomförande 
 
Efter en genomgång med industriella intressenter (Martinsons, Lindbäcks, Derome Plusshus) 
och Träcentrum Norr i uppstarten av delprojektet konkretiserades arbetet i arbetspaket 



 

 

(work packages=wp) utifrån de generella skrivningarna i ansökan, se tabell 1 nedan. Därefter 
har arbetet löpt i princip i enlighet med denna planering. Beroende på prioriteringar, budget, 
tillgänglig arbetskapacitet och övriga hänsynstaganden under delprojektets gång gjorda vid 
regelbundna möten med deltagare från forskningsutförare och industrirepresentanter och 
TCN så har omfattningen och även delvis planerna modifierats i viss omfattning. Detta 
innebär att omfattningen av utfört arbete varierar mellan olika wp. Detta beskrivs genom de 
resultat som presenteras under rubriken resultat. Wp2 och wp3.5 har endast hanterats i 
begränsad omfattning. Wp3.4 har strukits helt.  
 
Tabell 1. Arbetspaket och budgetar formulerade i delprojektstarten 
 

2016 helår 2017 2018 total total-%
wp1 Förbättrad KL-skiva 270 170 170 610 18.8%
wp2 Byggsystem (detaljnivå) 70 500 500 1070 33.0%
wp3.1 FEM-beräkningar av KL-trä 210 150 150 510 15.7%
wp3.2 Träbjälklag under mark 50 300 0 350 10.8%
wp3.3 Ljudmätningar 100 300 0 400 12.3%
wp3.4 Regelstommar 0 0 0 0 0.0%
wp3.5 Brandprov 0 300 0 300 9.3%

700 1720 820 3240 100.0%  
 
Planeringar för varje arbetspaket sammanfattas härefter som de angavs i delprojektstarten. 
 
Wp1: Förbättrad KL-skiva 
Denna del syftar till utveckling av kors/krysslimmad skiva avsevärt styvare än de skivor som 
idag används bland annat i ett flervåningshus, d.v.s. en komponent för en ”supervägg” som 
kommer att underlätta stabilisering av byggnader. En sådan skiva är en nödvändig 
förutsättning för höga trähus. Syftet är att ta fram en styvare/starkare (bättre) skiva än 
dagens skivor och detta kan uppdelas i att:  
• Utveckla teknik och produktionsmetoder för en KL-skiva som är avsevärt 
styvare än de i marknaden förekommande som väsentligt kan bidra till förutsättningarna att 
producera högre trähuskonstruktioner. Den tekniska lösningen, inkluderat material och 
produktion, för skivan måste göra den konkurrenskraftig vid jämförelse med alternativa 
lösningar.   
• Utveckla beräkningsmodeller för styvhet och hållfasthet anpassade för 
konceptet inkluderande olika förutsättningar såsom fönster, dörröppningar, inbrottskydd etc  
• Utföra validerande tester  
• Ta fram produktionskalkyler som bekräftar konceptets konkurrenskraft. 
Industriell primär referensgrupp: Martinsons, Lindbäcks, Setra Plusshus 
Sekundär referensgrupp: Norrlands Byggmontage, Fastec, Collage arkitekter, Jörnträhus, 
Soksbo 
Utförandegrupp: LTU Mats Ekevad m.fl., SP Anders Gustafsson m.fl 
Industriell grupp: Martinsons (Bas, Greger, Peter) m.fl., Lindbäcks Helena Lidelöw m.fl., 
Plusshus P-O Landstedt m.fl. 
Aktiviteter, metod och genomförande är: 
Att genom FEM (och relevant provning) ta fram lämpliga varianter av KL-skivor. Tänkbara 
variationer är m.a.p. skiktriktningar, andra material i kombination, skiktlösningar, 



 

 

materialkvaliteter i olika skikt, limmade kanter, brädbredder, antal limfogar i 
tjockleksriktning, limstyvhet. Egenskaper att studera är t.ex. styvhet-styrka-dämpning-
inbrottsskydd-beständighet-brandegenskaper. Även funderingar på relevanta 
produktionsmetoder, beräkningsmodeller, montagemetoder, fuktproblematik utomhus-
inomhus.  Även studier av förbandslösningar. Detaljerad prioriteringsordning av 
ovannämnda aktiviteter sker efterhand. 
Wp1 genomförs under 2016 – 2018 m.h.t. tillgängliga resurser och beviljade medel. 
 
Wp3.1:  FEM-beräkning av KL-trä 
Det är viktigt att kunna beräkna och dimensionera byggnader där KL-skivor ingår på ett 
enkelt och riktigt sätt. Detta för att underlätta en ökad användning av KL-skivor. Det är 
generellt så att KL-skivor är relativt komplicerade komponenter som inte är helt enkla att 
räkna på. Idag är Statcon (beräkningsprogram utvecklat av Elecosoft) ett program som är 
enkelt och används av många byggnadsingenjörer. Emellertid så saknar Statcon idag 
möjlighet att beräkna och dimensionera KL-skivor på ett riktigt och bra sätt. Det finns därför 
behov av att implementera en möjlighet att räkna på KL-skivor med FEM i Statcon.  
Syfte, mål och avgränsningar i denna wp är att: 
Finna metoder och lösningar som gör att enklare typer av beräkningsprogram som t.ex. 
Statcon klarar att dimensionera KL-skivor i byggnader.   
Utförandegrupp: LTU Sven Berg, Mats Ekevad m.fl. 
Industriell grupp: Martinsons (Bas, Greger, Peter) m.fl. 
Övriga:Elecosoft (Kent, Tomas), Strusoft (Peter Åberg) 
Aktiviteter, metod och genomförande är: 
a) Första steget blir att ta reda på hur FEM-program som t.ex. Strusoft, Rfem och Abaqus 
fungerar för KL-skivor och jämföra dem och dess metoder för att simulera KL-skivor. Styvhet i 
planet (skjuvning, drag och tryck) och ut ur planet (böjning) samt spänningsberäkningar är 
viktiga resultat. Ett antal testfall beräknas.  Sammanställning av vad som finns och vilka krav 
som bör ställas på en metod som klarar KL-skivor. 
b) Därefter föreslås en möjlig metod för FEM-lösningar. Detta testas genom att metoden 
testas i Statcon, t.ex. genom att införa lämpligt FEM-element. Beräkningsresultat för ett 
antal testfall tas fram. Resultaten kontrolleras mot FEM-resultat. 
c) Beräkningsresultat kontrolleras mot prov 
Wp 3.1 genomförs under 2016-2018 med hänsyn till tillgänglig kapacitet.  
 
Wp3.2  Träbjälklag under mark 
Med de normkrav som ställs idag på tillträde vid entréer, altaner mm. får konsekvensen att 
vid byggande med volymer kommer första bjälklaget att till vissa delar ligga lägre än 
omgivande mark. Det får konsekvensen att delen under mark bör betraktas som 
”källarvägg”. De lösningar, se figur 1 nedan, som används idag fyller till mångt uppgiften men 
det finns en osäkerhet kring lösningen med avseende på fukt.    
     



 

 

 

 

 
Figur 1: Bjälklag under mark 
 
Syfte, mål och avgränsningar är att: 
Finna en lösning med tillhörande utförandebeskrivning som är kostnadseffektiv och kan 
betraktas som fuktsäker.  
Utförandegrupp: SP m.fl. 
Aktiviteter metod och genomförande beskrivs av: 
a) Bestämma fuktbetingelser och nuvarande lösningar. Deltagande parter möts och går 
igenom vilka lösningar som används idag.  
- Sammanställning av befintligt material, resultat från genomförda mätningar. 
- Gränsdragningar och krav på kringarbeten i form av dränerande material, kapillärbrytande 
skikt, dräneringsledningar.  
- Befintliga studier, jämförande konstruktioner    
b) Finna 3-4 förslag på lösningar 
- Lösning uppvärmning under kritiska tidpunkter, värmekabel 
- Fuktspärr  
- Fukttålig värmeisolering så trä får högre temperatur. Isolering av cellplast, mineralull, 
lättklinkerkulor 
- Kapillärbrytande skikt för att undvika fukt underifrån  
- Fuktspärr mot marken ansluten till dränering 
- Uttorkning grundmur 
c) Verifiera lösning/lösningar genom beräkningar och mätningar i fält, labprov. 
d) Utförandebeskrivning och rapport   
Wp3.2 genomförs under 2017 med start i januari och färdigställande under 2017.  
 
Wp3.3 Ljudmätningar 
I det avslutade TCN-projektet ”239726 - Innovativa höga träbaserade flerfamiljshus” bedrevs 
arbete med att utveckla ett massivträkoncept anpassat för höga byggnader, visionärt upp till 
22 våningar. Stort fokus låg på dynamik och ljudisolering. Beträffande ljudisolering så 
utgjorde Martinsons testhus i Kroksjön en viktig del. I den mockupen (=testhuset) utfördes 



 

 

en serie ljud- och vibrationsmätningar för en tänkt hög konstruktion som skiljer sig från 
företagets mest använda byggsystem med s.k. kassettbjälklag. Framträdande skillnader 
ligger framförallt i att den nya konstruktionen har inhängda och homogena plattbjälklag 
samt separata innerväggar – skalväggar – för att minska effekten av flanktransmission. 
Målsättningen var att den aktuella konstruktionen skulle uppfylla ljudklass B, ett mål som 
klarades för horisontellt stegljud. Horisontellt luftljud uppfyllde målet om någon form av 
assymmetri infördes i skalväggarna. Men i vertikal riktning, både för luft- och stegljud, 
uppnåddes inte ljudklass B. 
 
Genomförande  för befintlig och ny mockup: 
Det finns två huvudspår till hur den tilltänkta mockupen om fyra rum ska konstrueras. 
1) Ombyggnation av befintlig mockup. Testhuset byggs om till sin ursprungliga version, 
”Höga hus 1.0”, d.v.s. den version som huvudsakligen användes i föregående projekt 
(239726). Det innebär bl.a. att alla fyra rum är identiska vilket genererar tydligast resultat, 
framförallt för svängningsformer som innefattar fler än ett rum. Det finns här 
ett stort antal mätningar, överslagsberäkningar och diskussioner från det tidigare 
projektet att återkoppla till. 
2) Ny mockup. En helt ny mockup, med delvis ny konstruktion byggs upp. I det här 
alternativet implementeras erfarenheter från tidigare projekt för att, redan i 
ursprungsläget, ha en vidareutvecklad och mer anpassad konstruktion, ”Höga hus 2.0”. 
Nykonstruktionen bör byggas på ett sådant sätt att flexibiliteten när det gäller att kunna 
byta olika byggnadsdelar blir större än tidigare. 
I bägge fall blir det med hög sannolikhet, efter beskrivna mätningar och analyser, aktuellt 
med ytterligare tester i form av mer traditionella ljudisoleringsmätningar för att verifiera 
olika modifieringar av konstruktionen för att förfina konceptet. 
Förväntade resultat och ev. spridning av desamma är: 
• Arbetet med den kompletta modalanalysen är unikt. Mättekniskt, när det gäller akustik, 
har något liknande inte gjorts inom TCN. Vi kommer att se hur ljud och vibrationer verkar 
och samspelet med varandra på ett sätt som kommer att öka förståelsen för hur ljud och 
vibrationer verkar i träbyggnader. Även om konceptet fokuserar på att utveckla ett 
specifikt system, så kommer flera av resultaten vara applicerbara på allmänna 
konstruktionslösningar vilket kommer att vara till gagn för inblandade industripartners 
framtida produktutveckling.  
• Arbetet förväntas leda till ett nytt CLT-baserat byggsystem – anpassat för höga 
byggnader – som bedöms att klara ljudklass B med avseende på steg- och 
luftljudsisolering i färdig byggnad. 
• Arbetet kommer att fånga andra aktörers intresse, både nationellt och internationellt. 
Arbetet kommer primärt att planeras och utföras av LTU-akustik och Martinsons där 
Martinsons,som en stor punktinsats, bidrar med att bygga alt. bygga om ett testhus om fyra 
rum enligt tidigare beskrivning. Mätningarna och analyserna kommer preliminärt att utföras 
hösten 2017 med möjlig överlappning in på våren 2018. 
 
Med utgångspunkt från ovan beskrivna arbetsplaner för wp1, wp3.1, wp3.2 och wp3.3 har 
arbetet bedrivits i dessa arbetspaket under 2016-2018. Vissa korrigeringar i ursprungliga 
planer har gjorts med hänsyn till tillgänglig arbetskraft, prioriteringar mellan arbetspaket, 
framtagna delresultat och delprojektets övergripande mål. Det innebär att mindre avvikelser 



 

 

från ursprungliga arbetsplaner har gjorts och detta framgår genom de resultat som beskrivs 
nedan under rubrik resultat.  

3 Sammanfattning och förteckning över resultat och 
slutsatser 
 
Wp1 Förbättrad KL-skiva 
Arbetet har fokuserats på att utreda laminatriktningar, dimensionsstabilitet, torkning, 
uppfuktning, test- och beräknings-metoder för skjuvstyvhet, införande av uppstyvande skikt 
och inverkan av brädbredder hos KL-skivor. Dessutom på att utreda KL-skivor för 
broapplikationer. Nedanstående förteckning anger rapporter, artiklar etc. som beskriver 
arbetet och resultaten: 
 
Impact of Board Width on In-plane Shear Stiffness of Cross-Laminated Timber (inskickad 
artikel till Engineering Structures) 
Beskriver hur brädbredden påverkar skjuvstyvheten i KL-trä. Analysen gjordes genom att 
skapa modeller med olika brädbredder och beräkna dessa i Abaqus. Studien gjordes endast 
för 3 och 5-skikts skivor. Studien resulterade i ett verktyg där skivans skjuvstyvhet kan 
beräknas baserat på brädornas dimensioner.  
 
Shear frame and Diagonal compression testing of Cross-Laminated Timber (CLT) (pågående 
artikel) 
Skjuvstyvheten mättes genom praktisk provning med hjälp av två olika metoder. Totalt 
användes 30 3 och 5-skikts skivor. Målet var att mäta skjuvstyvheten och se om den skiljer 
mellan metoderna. Provningen visade på skillnader mellan metoderna och blev ett uppslag 
till ytterligare två artiklar. 
 
Determination of Modulus of shear in Cross-laminated timber by diagonal compression test: 
an experimental and finite element analysis (pågående artikel) 
FEM analys och provning för att förbättra beräkningsmetoden när KL-skivorna testas i 
diagonal kompression. Som referens användes modeller där skivorna kunde skjuvas i ren 
skjuvning, utan inverkan från böjningar, tryck och töjningar. Analysen resulterade i en 
justerad ekvation för hur skjuvstyvheten bör beräknas i diagonal kompression. Denna 
ekvation ger resultat som stämmer överens med resultat från fall i ren skjuvning.  
 
Determination of Modulus of shear in Cross-laminated timber by direct shear test: an 
experimental and finite element analysis (pågående artikel) 
FEM analys och provning för att förbättra beräkningsmetoden när KL-skivorna testas i direct 
shear frame. Som referens användes modeller där skivorna kunde skjuvas i ren skjuvning, 
utan inverkan från böjningar, tryck och töjningar. Analysen resulterade i en justerad ekvation 
för hur skjuvstyvheten bör beräknas för paneler testade i direct shear frame. Denna ekvation 
ger resultat som stämmer överens med resultat från fall i ren skjuvning. 
 
Modulus of shear in Cross-laminated timber with alternative board lay-up by diagonal 
compression test: an experimental and finite element analysis (pågående artikel) 
En praktisk och FEM analys av hur skjuvstyvheten påverkas av dålig limning och alternativa 
skiktriktningar (45o och 30o). Denna studie visade att experiment stämmer överens med 



 

 

provningen samt att en betydande reducering av skjuvstyvheten kan förväntas om limningen 
in görs korrekt.  
 
Modulus of shear in Cross-laminated timber, comparison between Kreuzinger and Sieders 
method and diagonal compression test. (pågående artikel) 
En praktisk provning och FEM analys av hur den Eurocode föreslagna testmetoden fungerar i 
jämförelse med diagonal kompression (ev. en vinkling mot direct shear frame också).  
  
Turesson J; Ekevad M. (2016). Impact of laminate directions on inplane shear stiffness of 
crosslaminated timber. 12th Annual Meeting of the Northern European Network for Wood 
Science and Engineering WSE, 12-13 September, 2016, Riga, Latvia.  
En teoretisk studie där skjuvstyvheten analyseras beroende på skiktriktningar. I denna studie 
testades andra huvudriktningar på de jämnt numrerade skikten, dvs. skikt 2 för en 3-skikts 
skiva och skikt 2, 4 för en 5-skikts skiva. Enligt denna studie var det möjligt att uppnå högsta 
skjuvstyvhet vid användande av 30o riktning, orsak till detta är ännu oklart.  
 
Turesson J; Ekevad M.; Berg S. (2017). Comparison of Cross- and Stress-Laminated Timber 
Bridge Decks. International Conference on Timber Bridges 2017 (ICTB2017). Arranged by SP 
and LTU. Skellefteå, Sweden, June 26-29, 2017. 
En analytisk studie där brobanor konstruerade av KL-trä och balkar. Dessa två konstruktioner 
jämförs där deras respektive fördelar och nackdelar analyseras för olika spännvidder.  
 
Dimensional stability of CLT and relationship between moisture content and size changes 
Studentarbete (masternivå) av Dmitry Dosmaev 
Studien genomfördes praktiskt genom att mäta KL-skivans dimension vid olika fuktkvoter, 
både under torkning och fuktning.  
 
Diagonal compression test of Cross-laminated timber panels with aluminium plates 
Studentarbete (masternivå) av Dmitry Dosmaev 
Diagonal kompression av 3-skikts KL-träskivor med 1 eller 2 aluminiumplåtar. En högre 
skjuvstyvhet uppmättes.  
 
Torkning och fuktinträngning i KL-trä 
Studentarbete (masternivå) av Dmitry Dosmaev 
En praktiskt studie av hur fuktinträngning (ex. regn) och efterföljande torkning av KL-trä 
fungerar. Målet var att se hur mycket fukten (ex. regn) tränger in i skivan och hur lång tid det 
tar att torka ut fukten.  
 
Stress study of CLT modelled in 2D in R-FEM compared to CLT modelled in 3D in Abaqus 
(Pågående examensarbeten, masternivå) av Alirio Garzon 
En jämförande studie där målet är att se vilka spänningskomponenter som skiljer mellan 2D i 
R-FEM och 3D i Abaqus samt om det går att justera 2D modellen så att spänningarna 
överensstämmer. Endast ett teoretiskt lastfall för en yttervägg med ett fönsterhål 
analyserades.  
 
Gap width between adjacent edges in Cross-Laminated Timber (Övrig TCN- rapport) 



 

 

En FEM beräkning för att se hur stor spalt/springa som kan förväntas i en KL-skiva som från 
fabrik har en fuktkvot av 12% och i konstruktionen torkar ner till 6%. Olika bräddimensioner 
analyserades. 
 
Wp3.1:  FEM-beräkning av KL-trä 
Arbetet har fokuserats på att utreda brädbredders inverkan på böjstyvhet och skillnaden 
mellan tvådimensionella (2D) och tredimensionella (3D) beräkningsmetoder för KL-skivor. 
Även att ta fram en enklare programvara för beräkning av deformationer av och spänningar i 
korslimmade träskivor samt tillhörande upplagsreaktioner med hjälp av finita element 
metoden (FEM). Programvaran är inte tänkt att ersätta avancerade kommersiella FE-
programvaror utan snarare som ett komplement till dessa. Detta arbete har utförts av 
Professor Martin Berggren vid Umeå universitet och programkod för FEM- programmet finns 
tillgänglig. Resultaten presenteras i följande rapporter och artiklar:  
 
Impact of board width, of CLT panels in out-of-plane bending, on stiffness factors using 2D 
modelling (artikel inskickad till Wood Material Science and Engineering ) 
CLT panels with different board widths are compared in terms of out-of-plane displacement, 
using both 2D and 3D models. Correction factors, for the stiffness’s, in the 2D model have 
been calculated from the discrepancy between the 3D and 2D models. 
 
Determination of Modulus of shear in Cross-laminated timber by diagonal compression test: 
an experimental and finite element analysis (artikel som ska skickas in) 
Diagonal compression tests have been used to measure the stiffness and shear modulus of 
3-layer and 5-layer CLT panels. Several finite element (FE) models were used to investigate 
the validity of diagonal compression tests for measuring the stiffness of the panels  
 
Wp3.2  Träbjälklag under mark 
Arbetet beskrivs i följande rapport: 
Bjälklag under mark, slutrapport. Författare Anders Gustafsson och Göran Berggren, SP/RISE. 
Utgiven av Träcentrum Norr. 
 
Sammanfattning: Avsikten med detta projekt är att hjälpa tillverkare av prefabricerade 
trähus hur ett bjälklag under eller i närheten av utvändig marknivå skall utföras. Rapporten 
beskriver det arbete som utfördes under ett par års tid och arbetet omfattade såväl teoretisk 
utvärdering som mätningar i konkret objekt. Rapporten avser att ge vägledning vid 
utformning av bjälklagskonstruktioner i trä. Bostadens tillgänglighet blir allt mer viktigt ur 
olika aspekter såsom komfort, handikappaspekter etc. vilket innebär att höjdskillnaden 
mellan byggnadens bjälklag och yttre mark minskar. Det finns exempel på planer där marken 
runt hela bostaden ska vara tillgänglig att allt för stora lutande ytor eller ramper skall 
undvikas och det innebär att risken för fuktinträngning med skador som följd. 
För att bedöma funktionen hos föreslagna nya lösningar har ett antal beräkningar 
genomförts och med slutsatsen att det bör fungera under bestämda förutsättningar. I 
projektet har det tagits fram två olika lösningar anpassade för företagens produktion och 
tekniska koncept. För att verifiera de nya lösningarnas funktion har ett provhus (demohus) 
byggts hos Plusshus i Renholmen. Byggnaden är 3x4 m2 och kommer att användas för 
blandning av kakelfix mm. det vill säga relativt fuktig verksamhet. För att verifiera 
antagningar gjorda i beräkningarna har demobyggnaden försetts med ett antal sensorer som 



 

 

mäter relativ luftfuktighet, fuktkvot och temperatur. Mätvärden som hitintills inkommit visar 
på att de nya lösningarna fungerar. Mätningarna kommer att pågå i ytterligare ca 12 
månader. 
  
Wp3.3 Ljudmätningar 

Inom delprojekt 7 har flera studier relaterat till ljud och vibrationer i trähus utförts. I 
huvudsak har arbetet baserats på att utveckla byggnadssystem baserat på KL-trä. En viktig 
del består i framtagandet av ingenjörsmässiga matematiska modeller för att prediktera 
ljudisolering i enkel- och dubbelväggar. Omfattande mätningar har också skett i ett uppbyggt 
testhus, figur 2, för att kunna studera effekter på luft- och stegljudsisolering av olika typer av 
konstruktionsförändringar.  

I fält har även ett alternativt byggsystem, producerat i två våningar, utvärderats med 
avseende på ljudisolering. Tekniken bygger på att minimera antalet mekaniska 
kopplingspunkter mellan lägenheter och ett annat utmärkande drag är att använda stora, 
heltäckande, OSB-skivor i tre lager som uppbyggnad av väggstomme. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Testhus (version 2) i KL-trä uppfört i två våningar och motsvarande geometriska 
modell för analys av svängningsformer (en våning). 
 
Genomförda studier finns beskrivna i fem arbetsrapporter vilka här sammanfattas i korthet: 
 
I) Arbetsrapport 21 ”Ljudmätningar med övergolv i Martinsons testhus”I ett KL-träbaserat 
testhus (version 1) studerades effekten av ett övergolv. Utgångspunkten var ett komplett 
bjälklag, inklusive fribärande undertak, där ett 220 mm vibrationsisolerat övergolv 
monterades. Med denna åtgärd förbättrades stegljudsisoleringen (LnT,w,50) med 6 dB, från 
56 till 50 dB. Utförandet är däremot inte realistiskt att använda i verklig byggnad pga. den 
höga bygghöjden. 
 
II) Arbetsrapport 22 ”Ljudmätningar på objekt Soksbo, Skellefteå”Ett objekt med nyutvecklad 
träbyggnadsteknik med bl.a. minimalt med kontaktytor mellan lägenhetsskiljande strukturer 
utgör en god grund för bra ljudisolering. I byggnaden uppmättes såväl steg- som 



 

 

luftljudsisolering till ljudklass A. DnT,w,50 = 63 dB vertikalt och 61 dB horisontellt medan 
LnT,w,50 = 46 dB. 
 
III) Arbetsrapport 23 ”Modellering av reduktionstal för enkelväggar baserade på KL-trä” 
En matematisk modell för enkelväggar i KL-trä presenteras. Modellen är framtagen som en 
mix av tidigare etablerade modeller baserade på såväl teori som empiri, men har 
kompletterats med influenser från egna erfarenheter samt från alternativa metoder 
presenterade av andra forskare. Modellen tar hänsyn till KL-skivornas tjocklek, densitet, E-
modul, Poissons tal och förlustfaktor. Reduktionstal är beräknade för tjocklekar mellan 65 
(Rw,50 = 30 dB) och 320 (Rw,50 = 43 dB) mm, därtill har effekten av att klä skivorna med gips 
modellerats. Resultaten är validerade mot en mängd andra tillgängliga källor med god 
överensstämmelse. 
 
IV) Arbetsrapport 24 ”Modellering av reduktionstal för dubbelväggar baserade på KL-trä” 

En matematisk modell för dubbelväggar i KL-trä presenteras. Reduktionstal är beräknade för 
olika kombinationer av tjocklekar – 70-160 mm för de ingående skivorna, fritt avstånd 
mellan skivorna – 45-145 mm samt med eller utan gipsbeklädnad. Spannet i reduktionstal 
sträcker sig från Rw,50 = 43 dB till Rw,50 = 62 dB mm. Resultaten är validerade mot en serie 
mätningar utförda i testhus (version 2) med god överensstämmelse. 

V) Arbetsrapport 25 ”Mätning och analys av vibrationer i testhus av KL-trä” 

Med hjälp av accelerationsmätningar på rummens olika ytor undersöks hur vibrationsenergi 
sprids mellan två våningar i vertikalled. Både luftburen (högtalare) och strukturburen 
(hammarapparat) källa används. Högst vibrationsnivåer i mottagarrummet, med högtalare 
som källa, fanns inom frekvensområdet 200-300 Hz. Med modalanalyser över byggnadens 
vägg- och takskivor kunde egenfrekvenser och svängningsformer detekteras. Skivornas 
lägsta egenfrekvens befanns vara inom orådet 22-30 Hz. 

3.1 Uppnådda resultat i förhållande till syfte och mål 
 
Delprojektets resultat som det beskrivs ovan visar att målen har uppfyllts. I den mån alla mål 
och delmål inte uppfyllts helt exakt som de formulerats i projektstarten utan uppfyllts på ett 
annorlunda sätt så beror det på att målen till del omformulerats under delprojektets gång 
med hänsyn till redan uppnådda resultat, budget, tillgänglig arbetskapacitet etc. på det sätt 
som beskrivits ovan. I det stora hela så har det övergripande målet uppnåtts och 
delprojektet levererat enligt plan. 
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