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Sammanfattning  
Syftet med projektet Konstruktionsoptimering 2 var att fortsätta utvecklingen av 
modulbyggda trähus med fokus på brand, vindstabilisering och produktionsteknik. Inom 
projektet har några punkter avhandlats: 
 

- Utvärdering av limmet Magna för tillämpning i träkonstruktioner. Limmet fungerar 
utmärkt och bidrar till en lufttät konstruktion. Öppettiden för limmet måste kortas, 
vilket är möjligt enligt tillverkaren. 

- Utvärdering av skivan Fermacell för tillämpning i träkonstruktioner. Skivan har hög 
styvhet och styrka, men är tyngre att hantera och svårare att spika än gips. Den är 
också annorlunda att målningsbehandla än vanlig kartongklädd gips. 

- Utvärdering av tredimensionella effekter av vindstabilisering. FEM-simuleringar av 
modulbyggda hus visar att tredimensionella effekter ökar bärförmågan med c:a 10%. 

- Utveckling av konstruktionssystem för att stabilisera moduler med styva ramar. Att 
ersätta skivbeklädnad med styva ramar längs modulens alla kanter är möjligt, men 
inkräktar på planlösningen i modulen via utstickande konstruktionselement. 

- Utvärdering av plastinklätt branddrev för lufttäthet och rökgasspridning. Branddrevet 
är enkelt att montera och fyller sin funktion. Projektet har lett vidare till ett nytt 
utvecklingsprojekt där jämförelse med fler branddrev gjorts. 

- Jämförande provning av Isover Ultimate och vanlig stenull som brandisolering. 
Resultaten visar att produkterna är jämförbara i funktion, men att Isover Ultimate 
inte krymper lika mycket som stenull vid brandpåverkan. Detta kan ha betydelse för 
regelns bärförmåga beroende på hur stor marginal väggkonstruktionen har till att 
klara kravet. 

 
Projektet har lett till att modulbyggare fått fler konstruktionsalternativ för att klara att 
bygga högre trähus. 
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1  Inledning 
Modulbyggda trähus är konkurrenskraftiga på marknaden 2-8 våningar flerbostadshus. 
Många generella konstruktionslösningar som finns i handböcker är inte direkt tillämpbara i 
modulbyggnation eftersom produktionssättet gör att delar av konstruktionen inte är 
åtkomlig eller inte är lämplig att använda av andra skäl. Sammantaget motiverar det att 
utveckling bedrivs för att förstå modulbyggnadstekniken och ta fram specifika lösningar som 
fungerar i denna kontext. 

1.1  Bakgrund 

Höga trähus möter två huvudsakliga problem: brand och stabilisering. Brandfrågan är utredd 
sedan tidigare, se t.ex. Konstruktionsoptimering som bedrivits som projekt inom TCN, men 
förstås också handboken Brandsäkra Trähus från SP. Detaljarbetet kring brandtätning och 
rökgasspridning måste också hanteras och här ställs modulbyggare inför särskilda 
utmaningar, dels p.g.a. den dubbla struktur med luftspalter som resulterar från 
modulbyggnation, dels p.g.a. produktionssekvensen som är delad mellan fabrik och 
byggplats. 

1.2  Syfte och mål 

Syftet med projektet är att utreda specifika lösningar för tillämpning inom modulbyggda 
trähus. Särskilt fokuseras: branddrev för att förhindra rökgasspridning, väggisolering som 
ökar brandmotståndet i väggkonstruktionen, styva skivor som klarar höga horisontallaster, 
stabilisering av modulbyggda hus via trapphuset och ersättning av skivor med styva ramar i 
modulen. 

2  Metoder och genomförande 

2.1  Branddrev 

Moelven Byggmodul har tillsammans med Isover utvecklat ett branddrev som är attraktivt 
att använda i modulbyggnation. Idén är ett plastat branddrev som kan monteras mellan 
modulerna för att förhindra rökgasspridning i luftspalten mellan dem. Funktionen hos 
branddrevet har utvärderats av brandkonsult. 

2.2  Limning av väggskivor 

Produktionsmetoden för att skapa regelväggar innebär idag att skivorna spikas/stiftas till 
regelstommen. Det är fullt möjligt att limma dit skivorna istället. I projektet har ett test 
gjorts av limmet Magna där skivor limmats till träregelstomme. Magna är ett cementbaserat 
lim med mycket god vidhäftning, verifierade egenskaper i brand och hög styvhet. Testet 
utfördes som ett produktionstest där ett antal skivor limmades till en träregelstomme med 
hjälp av särskilda plastfixturer. 

2.3  Styva skivor för höga horisontallaster: Fermacell 

Stabilisering via skivverkan är det dominerande konceptet för att stabilisera trähus med 
regelstomme. Valet av skiva i kombination med förbindaren skapar den bärförmåga i 



 

 
 

 

Organisation: 

TräCentrum Norr 
Författare: 

Helena Lidelöw 
Utgåva: 

1.0 
Status: 

Klar 
Dokumenttyp: 

Slutrapport Konstruk-
tionsoptimering 2 

Filnamn: 
Slutrapport 
Konstruktionsoptimering 2 

Datum 

2015-08-13 
Sida: 
5(16) 

horisontalled som krävs för att stabilisera byggnaden mot vindlaster. För att nå ännu högre 
byggnadshöjder har jämförande tester gjorts av en skiva som heter Fermacell. Testerna 
genomfördes som statiska försök där belastningen påförs i horisontell riktning, se figur 1. 
 

 
 
Figur 1 Försöksuppställning. P är påförsel av last och D anger deformationsmätning. 
 
Tre olika provkroppar testades; en med hela skivor som täcker regelstommen, en med hela 
skivor försedda med en horisontell spårfräsning längst ned på skivan och en med håltagning 
för fönster. I samtliga fall mättes last och deformationer. Den maximala lasten och tillhör-
ande deformation noterades. Testerna genomfördes som korttidstester1. Jämförande tester 
genomfördes också med träregelstomme klädd med brandgips. Två provkroppar av varje typ 
testades. 
Slutligen gjordes en jämförelse mellan testresultat genom att också lägga in resultat från 
tidigare tester av plywood, spånskiva, gips, brandgips och Minerit. 

2.4  Stabilisering av trähus via trapphuset 

Alla hus med trästomme är lätta och har en låg styvhet jämfört med andra byggmaterial. 
Genom finita elementberäkningar i FEM-Design modellerades ett 8-våningshus med bärande 
stomme av trä och trapphus i betong, figur 2. Förskjutningarna orsakade av horisontell 
vindlast undersöktes. 

                                                      
1 Skivverkan för träregelstomme med Fermacellskivor. Testrapport Lunds tekniska högskola, 2012-06-20 
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Figur 2  Åttavåningshus som modellerats. 
 
Byggsystemet bestod av Masonites flexibla byggsystem, MFB, som är uppbyggt kring 
boardlamell som material. Materialet är styvare än regelstommar, men har ungefär samma 
vikt. Mot betongtrapphuset hängs bjälklagen in på en balk som skruvas mot trapphusväggen. 
Eftersom FEM-Design saknar materialmodeller för de väggskivor som använts, så gjordes en 
kalibrering mot försöksresultat för att generera materialvärden som indata. Förband 
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modellerades som mitt emellan ledat och fast inspända via att ange styvheten på fjädrar 
som sammanbinder elementen. 

2.5  Styva ramar som ersättning för skivor i modulen 

21 tidigare byggprojekt sammanställdes för att få en överblick över variationen i lyft- och 
tryckkrafter samt skivlaster. Dessa varierar beroende på husets geometri. Resultaten 
användes för att identifiera troliga lastnivåer för förankringssystemet i byggnaden. 
Vid en workshop för att hitta förankringslösningar lades en idé fram att göra hela modulen 
styvare genom att förstärka dess hörn likt en låda, figur 3. 
 

 
 
Figur 3 Skiss på förstärkt modul. 
 
Om modulen i sig är så pass styv att den kan föra över de horisontella laster som verkar 
lokalt på den ut till hörnen av modulen så skulle förankring kunna ske enbart i hörnen. Dessa 
är åtkomliga vid montage och därför attraktiva lastnedtagningspunkter. Modulen består i 
normalfallet av ett bjälklag av 42x225 mm2 limträ, modulskiljande väggar med en stomme på 
45x95 mm2 och ytterväggar med en stomme på 45x220 mm2. Innertaket i modulen har en 
stomme av 45x120 mm2. Samtliga byggnadsdelar är klädda med skivor i två lager av gips 
eller spånskiva. 

2.6  Elastisk eller plastisk dimensioneringsmetod för 
vindstabilisering 

Stabilisering genom skivverkan beräknas idag med en elastisk metod som bygger på 
antaganden som kan vara svåra att uppfylla i verkligheten. Metoden är implementerad i 
Eurocode 5 och leder ofta till att väggar måste skruvas till stommen med tätt c/c-avstånd. 
Vidare behöver förankringsbeslag monteras som kan vara av avsevärd storlek. Som 
alternativ finns en plastisk dimensioneringsmetod framtagen2. Med den metoden kan 
upptagandet av lyftkrafter modelleras på ett mer verklighetstroget sätt.  

                                                      
2 Källsner och Girhammar (2008) Horisontalstabilisering av trästommar: plastisk dimensionering av väggar med 
träbaserade skivor. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Stockholm 
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En jämförande studie mellan elastisk och plastisk dimensioneringsmetod har genomförts 
med två olika byggnader som exempel: ett i Skellefteå och ett i Sånga-Säby. Huset i 
Skellefteå är ett sexvånings bostadshus med det andra är ett hotell i tre våningar.  

 
Figur 4  Horisontella laster, lyft- och tryckkrafter i horisontalstabiliserande system 
 
Väggarna består av regelstommar c/c 600 med dimension 70x220 mm2 av hållfasthetsklass 
C24. Skivorna har måtten 1200x2400 mm2 och är träbaserade. Lastfallet vind mot sidan på 
byggnaden har beaktats och lyftkraft, tryck vinkelrätt fibrerna mot syllen och skivans 
infästning till stommen har studerats, figur 4. 

2.7  Jämförande prover Isover Ultimate och stenull 

Två stycken provkroppar testades av SP i Borås. Provkropparna var 500x600 mm och bestod 
av en träram med 45x95 mm stomme fylld med isolering och klädd på ena sidan med 13 mm 
gips. En av provkropparna isolerades med Isover Ultimate och den andra med Rockwool. 
Provkropparna testades vertikalt i en miniugn enligt standardbrandkurvan i SP Brand 119. 
Temperaturer mättes i fem punkter på baksidan av isoleringen. Provningstiden var 90 
minuter. 

3  Resultat, slutsatser 

3.1  Branddrev 

Det plastade branddrevet består av en remsa Ultimate brandisolering från Isover som täckts 
med skyddande plast. Tanken med plastinslagningen är två: 1) att skapa ett lufttätt lager för 
att förhindra brandgasspridning och 2) att skapa ett glidskikt som underlättare monteringen 
av branddrevet. Konkurrerande produkter består t.ex av stenull utan plastskydd som medför 
att produkten faller isär i fragment vid montage. Andra produkter är svällande material som 
expanderar vid temperaturökning, figur 5. 
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Figur 5  Olika typer av branddrev. Det som utvärderats ligger längst upp. 
 
Mängden branddrev i ett normalstort hus byggt med modulteknik kan uppgå till 1000 lpm. 
Utvärderingen som genomförts av brandkonsult visar att plasten inte tillför brännbart 
material i någon större omfattning, utan att drevet fungerar utan problem under brand med 
öppen låga. 
Delprojektet har tagits vidare under 2014 via SBUF-projektet Brandstopp i byggnadskon-
struktioner där laboratorietester bekräftat utvärderingen. 

3.2  Limning av väggskivor 

Skivan monteras i en fixtur av plast som i sin tur limmas på regeln, figur 6. 
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Figur 6  Produktionstest av limning med Magna 
 
Plastfixturen bygger inte mera än spackelkantens djup, varför den försvinner då skarvarna 
spacklas. Limmet är helt luktfritt och kan appliceras vid rumstemperatur. Fixturen 
säkerställer presstryck och gör att skivan kan hanteras utan att behöva vänta på att limmet 
härdat längre än 5 minuter. Den ungefärliga tiden för att montera en skiva är 1-2 minuter. 
Öppettiden för limmet kan vara för lång beroende på vilken hastighet monteringen av 
väggelement har. 

3.3  Styva skivor för höga horisontallaster: Fermacell 

Tabell 1  Försöksresultat horisontalstabilisering 
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Tabell 2 visar att spårfräsning av skivan inte förändrar bärförmågan nämnvärt. Håltagning för 
fönster minskar dock bärförmågan med 1/3, men den är fortfarande substantiell. Det 
betyder att det finns extra säkerhet i de konstruktioner som byggs, eftersom områden med 
fönster och dörrar inte tas med i beräkningen av stabilisering. 
Resultaten från tabell 2 kombinerades med försöksresultat från tidigare försök bl.a. från 
Konstruktionsoptimering 1, figur 7. 
 

 
 
Figur 7  Jämförelse testresultat korttidstester skivverkan 
 
De flesta av de olika skivtesterna visar resultat som är väl samlade. Som referens används 
vanlig gipsskiva (Gips 1-3) som uppvisar ett testat värde på c:a 14 kN. Det dimensionerande 
värdet för vanlig gipsskiva är 6 kN som jämförelse (vägglängd 2.40 m). Minerit är en stark och 
styv skiva som uppvisar 64% (23/14) högre bärförmåga jämfört med gipsskiva. Minerit har 
också brandegenskaper jämförbara eller bättre än brandgipsskiva. Spånskiva har högre 
bärförmåga än gips (36%), men har liksom plywood (21%) sämre brandegenskaper. 
Fermacell är den starkaste skivan (120%) av de testade (värdet för Fermacell 2 är för lågt 
eftersom provkroppen transportskadades). Orsaken till att Fermacell uppvisar högre värden 
än Minerit är att det inte enbart är skivan i sig som avgör bärförmågan, utan skivan i 
kombination med förbindaren. Till Mineritskivan användes samma typ av förbindare som till 
gipsskivan, vilket troligen inte var rätt val. 
Provkropparna med håltagning för fönster uppvisar naturligt nog lägre bärförmåga än skivor 
utan sådan håltagning. Värt att notera är att bärförmågan för en vägg klädd med Fermacell 
runt ett fönster av normal storlek (10Mx12M) är likvärdig med en vägg klädd med vanlig gips 
utan håltagning. 
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Fermacell upplevdes som tyngre vid hantering och är hårdare än vanlig gips att spika/skruva 
genom. Skivan har också en grövre ytstruktur som gör att målningsbehandlingen måste 
göras på ett särskilt sätt för fullgott resultat. 

3.4  Stabilisering av modulbyggda hus via trapphuset 

 
En 2D-analys visar att förskjutningarna i åttavåningshuset blir för stora (>H/500) om enbart 
väggskivorna används för att stabilisera byggnaden. När en fullständig 3D-modell av 
byggnaden analyseras visar det sig att förskjutningarna minskar med 75% när effekten av 
trapphuset tas med, tabell 2. 
 
Tabell 2  Minskning av förskjutningar med och utan trapphus 
 

 
 
Hisschaktet antogs vara fast inspänt i grunden. Effekten av lyft- och tryckkrafter i det 
stabiliserande systemet togs inte hänsyn till Per Nordlunds examensarbete3. Med effekten 
av trapphuset i betong medtagen uppskattades att maximala antalet våningar som kunde 
byggas är 19 st utan att få för stora förskjutningar i strukturen. Komfortkriterier kring 
svängning undersöktes inte. 

3.5  Styva ramar som ersättning för skivor i modulen 

Figur 8 visar lyftkrafterna i de 21 byggnaderna för referensvindhastigheten 24 m/s och 
terrängtyp III. 

 
Figur 8  Histogram över lyftkrafter för 21 byggnadsgeometrier 

                                                      
3 Nordlund (2010) Stabilisering av höga trähus via centralt placerat hisschakt. Examensarbete Luleå tekniska 
universitet, www.ltu.se. 
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Lyftkrafter på 30-40 kN användes i det följande som målvärde för att utforma förankringen.  
 
För att testa om modulen kan göras styvare och på så sätt förankra bara i hörnen på 
modulerna har andelen horisontell last som reglarna i hörnen på modulen kan bära 
beräknats. Andelen befanns vara 30-90% beroende på planlösningen. Om flera stora 
öppningar finns i modulen sjunker andelen last som pelarna kan bära. Likaså om byggnaden 
är långsmal i plan. Hörnpelarnas storlek optimerades inte, utan de befintliga reglarna 
användes. 
 
Golvbjälklagets kantbalk måste klara att föra lyftkrafter från skivorna lokalt ut till hörnen. 
Beräkningar visar att det är svårt att åstadkomma en generell lösning, utan det går att lösa 
för vissa byggnadsgeometrier. Innertakets kantbalk är vekare än golvbjälklaget och därmed 
än svårare att få att bära transversala laster som verkar mitt i spannet. 
 
Hörninfästningen kan inte göras av spikbleck, momentkapaciteten blir för låg. Olika former 
av strävor eller dragband kan användas, men det påverkar möjligheten till planlösning 
invändigt då de kräver utrymme i väggen. Till exempel blir det omöjligt att ställa två moduler 
öppning mot öppning och få en vägg att löpa slätt utan avbrott. 
 
I Peter Öbergs examensarbete4 kan fördjupade resultat studeras. 

3.6  Elastisk eller plastisk dimensioneringsmetod för 
vindstabilisering 

Det första delresultatet gäller skivornas infästning. I en jämförelse mellan den elastiska och 
den plastiska dimensioneringsmetoden så visar tabell 3 att om man använder den elastiska 
dimensioneringsmetoden behövs skivor med lägre tvärkraftskapacitet och man kan ha 
längre avstånd mellan fästdonen. 
 
Tabell 3  a) Horisontell last per väggskiva b) Spikavstånd, skivans tvärkraftskapacitet och 

nyttjandegrad för elastisk dimensioneringsmetod c) Spikavstånd, skivans 
tvärkraftskapacitet och nyttjandegrad för elastisk dimensioneringsmetod 

 
(a) (b) (c) 

                 

                                                      
4 Öberg (2013) Utredning av stabiliserande system och infästningsmetoder i volymbyggnadssystem. 
Examensarbete Luleå tekniska universitet, www.ltu.se. 
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Det andra delresultatet berör lyftkrafterna i ändarna på den stabiliserande väggen. Små 
lyftkrafter medför färre och enklare förankringsjärn. I tabell 4 visas att lyftkrafterna blir 
betydlig lägre (i exemplet inga alls) med den plastiska dimensioneringsmetoden, eftersom 
lyftkraften antas överföras via förankringen av syllen. Den måste dock förankras korrekt för 
att klara lyftkraften. 
 
Tabell 4  Lyftkrafter med elastisk och plastisk dimensioneringsmetod 

 
 
Det tredje och sista delresultatet behandlar det tryck som uppstår i motsatta änden av 
väggen och orsakar tryck vinkelrätt fibrerna på syllen. Tabell 5 visar att tryckkrafterna blir 
större med den plastiska metoden, eftersom den får ett bidrag från skjuvflödet som uppstår i 
beräkningen.  
 
Tabell 5  Tryckkrafter med elastisk och plastisk dimensioneringsmetod 

 
I exemplet som visas i tabell 5 behövs 13 reglar i bredd för att klara upplagstrycket med den 
plastiska metoden, medan med den elastiska räcker det med nio reglar i bredd. 
 
Sammantaget visar jämförelserna att den elastiska metoden ger en mer ekonomisk 
konstruktionslösning då den tillämpas. Den plastiska metoden resulterar i större 
dimensioner och styvare skivor. Dess tillämpning bör vara bäst då man redan av andra skäl 
behöver dessa större dimensioner (t.ex. att byggsystemet är uppbyggt på ett visst sätt). 
Vidare resultat och analyser kan läsas i Ida Näslunds examensarbete5. 

                                                      
5 Näslund (2012) Horisontalstabilisering av trästommar: Elastisk och plastisk dimensionering. Examensarbete 
Luleå tekniska universitet www.ltu.se. 
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3.7  Jämförande prover Isover Ultimate och stenull 

Resultaten visar att Isover Ultimate och Rockwool i dessa prover uppvisar närmast identiskt 
beteende. Båda isolerproven klarar testtiden på 90 minuter. Isoleringen missfärgas i 
kanterna under provningen, men behöll sin integritet under testtiden. Testerna indikerar att 
produkterna är likvärdiga, men storskaliga tester på väggar kan visa andra resultat som inte 
fångas av provningsmetoden. Resultaten är endast indikativa6. 
 
 
 
 

                                                      
6 SP rapport PX27296 Jämförande småskaliga brandprovningar av isolering, 2012-11-23 
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