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Det här examensarbetet har genomförts vid Luleå tekniska universitet och är den avs-
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utmanade resa att i studien försöka tydliggöra kopplingen mellan arkitektur och teknik för 
att driva på utvecklingen av träbyggandet. 

Som stöd i arbetet har jag haft två eminenta handledare som bidragit med kunskap och 
vägledning. Tack Roberto Crocetti för ditt engagemang och dina värdefulla analyser. Ditt 
bidrag har till stor del format det slutgiltiga resultatet. Tack Lars Stehn för att du alltid 
lyckats ställa de rätta frågorna och kommit med nya, ögonöppnande tankar. Möjligtvis har 
vägen blivit krokigare, men den har definitivt nått längre tack vare dina reflektioner. 

Jag vill även tacka medarbetarna på White arkitekter i Umeå för de inspirerande samtalen 
och givande feedbacken. Ert engagemang och visade intresse har varit en värdefull ener-
gikälla. 

Jag har känt ett stort stöd från nära och kära under arbetets gång vilket jag värderar högt. 
Ett speciellt tack till Michaela, du är guld värd!   
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Sammanfattning

I en tid av klimatförändring och klimatångest ökar 
efterfrågan på ett mer hållbart samhällsbyggande. 
De miljömässiga fördelarna och den tekniska 
utvecklingen har inneburit att träbyggandet är på 
stark frammarsch i Sverige. Men även om träkon-
struktioner idag bemästrar såväl höga hus som 
långa spännvidder så finns det flera strukturella 
svagheter hos trä som påverkar utformningen av 
storskaliga träbyggnadsprojekt. 

Träbyggandets förutsättningar
Sambandet mellan tekniska utmaningar och arkitek-
tonisk kvalitet blir tydlig då träets strukturella svagheter 
innebär begränsningar på den rumsliga flexibiliteten i 
form av ökade dimensioner på bjälklagen eller tätare 
stomindelning. Den här studien har fördjupat det arkitek-
toniska resonemanget kring stommens påverkan på 
rumslighet och flexibilitet och studerat hur ett träbjälklag 
kan utvecklas för att hantera några av de utmaningar 
som finns med modernt träbyggande. 

Konceptutveckling
Studien har bedrivits med en sökande metodik och 
utvecklat en metod där både tekniska och arkitektoniska 
parametrar beaktats i en konceptutveckling. Resultatet 
av konceptutvecklingen visar att det går att väga dessa 
motstående parametrar mot varandra och på så sätt 
tydliggöra kopplingen mellan hårda och mjuka värden 
i en designprocess. Genom att öka medvetandet och 
belysa sambandet mellan tekniska och arkitektoniska 
egenskaper kan de olika parametrarna samspela och 
öka den rumsliga kvaliteten. 

I studiens teoretiska avsnitt konstaterades att rum 
definieras av relationen mellan de fysiska element som 
omsluter rummet, och att elementens form och dimen-
sioner till stor del styrs av materiella och strukturella 
egenskaper. Konceptutvecklingen i den här studien har 
istället satt arkitekturen i fokus för att se hur ett struk-
turellt system kan anpassas efter rumsliga kvaliteter. 
Genom att identifiera och konkretisera mätbara arkitek-
toniska parametrar kunde konceptens utformning 
primärt styras av rumsliga kvaliteter.

Det träbjälklag som utvecklats i studien har balanserats 
och testats mot de parametrar som inkluderades i kon-
ceptutvecklingen. Resultatet visar hur bjälklagets form 
och skala har anpassats efter arkitektoniska, rumsliga 
kvaliteter medan dess dimensioner snarare styrts av 
tekniska, strukturella egenskaper. Beroende på vilka 
parametrar som prioriteras och vilka krav som ställs kan 
konceptets form, skala och dimensioner förändras. Den 
konceptuella arbetsprocess som tillämpats i studien gör 
det enkelt att gå tillbaka till konceptutvecklingens olika 
skeden och se vilka konsekvenser som följer av olika pri-
oriteringar. Det ger en transparent och flexibel utveck-
lingsprocess som tillåter både rumsliga och strukturella 
förändringar. 

Framtidens träbyggande
Den här typen av samspel mellan teknik och arkitektur 
skulle kunna vara ett sätt att tydliggöra träbyggandets 
möjligheter istället för att se dess negativa konsekvenser 
i jämförelse med andra material. Att bedriva en koncep-
tutveckling där både hårda och mjuka parametrar vägs 
mot varandra har potential att utveckla träbyggandet till 
att bli ett mer användbart stommaterial och öka konkur-
renskraften mot andra material. Med träets miljömässiga 
fördelar skulle det i sin tur kunna vara en väg att gå för 
att minska klimatavtrycket från byggsektorn.
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Abstract

In a time of climate change and eco-anxiety, the 
demand of a more sustainable building is increas-
ing. The environmental benefits and technologi-
cal development have meant that the timber con-
struction is on a strong progression in Sweden. 
Even though timber constructions today can han-
dle both tall buildings and long spans, there are 
several structural weaknesses in wood that affect 
the design of large-scale wooden buildings. 

Conditions for timber constructions
The relationship between technical challenges and 
architectural quality becomes obvious when the struc-
tural weaknesses of wood limit the spatial flexibility in 
terms of increased thickness of the joists, or shorter dis-
tance between the columns. This study has focused on 
the architectural aspects about the impact on spatiality 
and flexibility regarding the structure, and how a timber 
joist can be designed to deal with some of the chal-
lenges that exist in contemporary timber constructions. 

Conceptual design 
The study was conducted with a searching approach 
and developed a method where both technical and 
architectural parameters were considered in a concep-
tual design process. The result of the design process 
shows that these opposing parameters can be weighed 
against each other and thus clarify the connection 
between hard and soft values in a design process. By 
increasing the knowledge and clarify the connection 
between technical and architectural properties, the vari-
ous parameters can interact and thereby increase the 
spatial quality. 

In the theoretical section of the study it was pointed 
out that space is defined by the relationship between 
the physical elements that surround the space, and 
the shape and dimensions of the elements are largely 
controlled by material and structural properties. How-
ever, the concept development in this study has focused 
on architecture to see how a structural system can be 
adapted to spatial qualities. By identifying and defining 
measurable architectural parameters, the design of the 
concept was primarily developed by spatial qualities.

The timber joist presented in the study has been bal-
anced and tested against the parameters included in 
the conceptual design process. The result shows how 
the shape and scale of the joist has been adapted to 
architectural, spatial qualities while its dimensions are 
rather governed by technical, structural properties. The 
form, scale and dimensions of the concept can change 
depending on which parameters are prioritized and 
what requirements are set. The conceptual design 
process applied in the study makes it easy to go back 
to the different stages and see the consequences of 
different priorities. It provides a transparent and flexible 
design process that allows for both spatial and struc-
tural changes.

Timber structures in the future 
The conceptual design process applied in the study 
makes it easy to go back to the different stages and see 
the consequences of different priorities. It provides a 
transparent and flexible design process that allows for 
both spatial and structural changes. This type of inter-
action between technology and architecture could be 
one way to clarify the possibilities of timber construc-
tions instead of focus of its negative consequences 
compared to other materials. A conceptual design 
process where both hard and soft parameters are 
weighed against each other has the potential to develop 
timber structures into a more useful structural material 
and increase its attractiveness to other materials. This 
can in turn lead to a reduced carbon footprintt from the 
construction sector thanks to the environmental benefits 
of wood.
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1. Inledning

1.1 PROB LE M FOR M U LE R I NG 
Byggsektorn står idag för en stor del av samhällets 
miljöpåverkan, och en stor del av utsläppen kan härle-
das till byggmaterialen. Av världens totala produktion 
av material används nästan hälften till byggnadsmate-
rial (EEA, 2018). För att framtidens samhällsbyggande 
ska bli mer hållbar krävs en förändring och en ändrad 
inställning till våra naturresurser. Det behöver ske en 
omställning till en effektivare resurshantering och ett 
ökat användande av förnyelsebara material. Ett sätt att 
minska klimatavtrycket från byggsektorn är att hitta 
alternativ till stål- och betongstommar. 

Trä är ett förnyelsebart och hållbart byggnadsmaterial 
med stora möjligheter att minska klimatpåverkan från 
byggsektorn (Svenskt trä, 2013). En studie av Svenska 
miljöinstitutet från 2015 visar att koldioxidutsläppen 
från produktionsfasen kan mer än halveras vid val av en 
trästomme jämfört med en stål- och betongstomme. (IVL 
Svenska Miljöinstitutet , 2015)  

Vi har en lång tradition av träbyggande i Sverige då vår 
rika tillgång till skog har gjort trä till ett naturligt byg-
gnadsmaterial sedan urminnes tider. Till följd av en rad 
stadsbränder i slutet av 1800-talet infördes restriktioner 
mot träbyggande som innebar att det inte var tillåtet att 
bygga flerbostadshus högre än två våningar. Men I sam-

band med att Sverige gick med i EU 1994 upphävdes 
restriktionerna vilket öppnade upp för en ny era för 
träbyggnadstekniken, det som idag kallas modernt 
träbyggande (Svenskt trä, u.d.). Sedan dess har utveck-
lingen gått snabbt och efterfrågan av ett mer hållbart 
byggmaterial har gjort att träbyggandet ökar. 

Även om modernt träbyggande bemästrar såväl höga 
hus som långa spännvidder så finns det flera struk-
turella svagheter hos trä jämfört med till exempel stål 
och betong som påverkar utformningen av ett träpro-
jekt. Bland annat blir konsekvensen av långa spän-
nvidder kraftigt ökade dimensioner på bjälklagen vilket 
innebär att byggsystem av trä passar bäst för kortare 
spännvidder och tätare stomindelning (Vasakronan; 
White arkitekter , 2018). Utmaningarna för träbyggan-
det avspeglas även i arkitekturen där en tätare stomin-
delning påverkar bland annat rumsbildningen och den 
funktionella flexibiliteten. Det finns alltså ett samband 
mellan träbyggandets strukturella utmaningar och hur 
de påverkar den arkitektoniska kvaliteten för träbyg-
gnadsprojekt.  

För att träbyggandet ska utvecklas till ett konkurrensk-
raftigare alternativ vid val av stommaterial även för stora 
och komplexa projekt behöver både de arkitektoniska 
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och strukturella aspekterna beaktas. Det behövs då en 
utvecklingsprocess där tekniska parametrar samspelar 
med arkitektoniska värden för att hitta en balans mel-
lan de hårda och mjuka värdena. Ett sätt kan vara att 
bedriva en konceptutveckling där de olika parametrarna 
vägs mot varandra för att öka medvetandet av vad fram-
tidens träbyggande behöver uppnå. 

Flera av de arkitektoniska utmaningarna med storskaligt 
träbyggande kan härledas till strukturella begränsnin-
gar med stomindelning och spännvidder (Vasakronan; 
White arkitekter , 2018).  Det finns därför ett behov av 
att studera och analysera möjligheterna till en förbättring 
av träbjälklagens arkitektoniska och strukturella egen-
skaper för att träbyggandet ska utvecklas och bli mer 
konkurrenskraftigt. 

1.2 SYFTE
Den här studien har som avsikt att på en konceptuell 
nivå studera möjligheten till en förbättring av träbjälkla-
gens arkitektoniska och strukturella egenskaper. Stu-
dien ska bedrivas med en sökande metodik som utveck-
lar en arbetsprocess där tekniska och konstruktiva 
koncept kan analyseras och värderas mot arkitektoniska 
parametrar.  Syftet är att skapa ett tydligare samband 
mellan teknik och arkitektur i träbyggandets utveckling-
sprocess. Det behövs därför en djupare analys av vad 
arkitektoniska värden innebär för den här typen av kon-
ceptutveckling samt undersöka och reflektera kring den 
process som leder fram till ett koncept. 
Till grund för den här studien finns en konceptuell grun-
didé som utvecklats av författaren under ett tidigare 
utfört projektarbete från kursen ”Design of timber-
based hybrid structures” på KTH under våren 2018. En 
sammanfattning av arbetet presenteras i Kapitel 2.5. 
Med utgång i resultatet från det tidigare utförda projek-
tarbetet är syftet att sätta konceptidén i en mer allmän 
kontext och bedriva en mer generell konceptutveckling. 
Processen innebär att konceptet behöver omvärderas 
och formas efter nya förutsättningar och med en mer 
allmän problemformulering. 

1.3 FRÅG E STÄLLN I NG 

• Hur kan en konceptuell arbetsprocess 
tillämpas för att utveckla ett träbjälklag? 

• Vilka arkitektoniska utmaningar för träbyggande 
kan utvecklas genom konceptutvecklingen? 

1.4 AVG RÄN S N I NG
Studien bedrivs huvudsakligen genom arkitektoniska 
analyser och ett konceptuellt förhållningssätt som söker 
sambandet mellan arkitektur och teknik. Därför kom-
mer endast enklare beräkningar och överslagsräkningar 
genomföras för att stärka konceptens reliabilitet och 
tillämpbarhet. Fördjupade konstruktiva och tekniska 
beräkningar lämnas utanför detta arbete. 
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2.1 HÅLLBAR H ET
Byggsektorn utgör idag en stor del av samhällets 
miljöpåverkan. I en studie som publicerades i januari 
2019 av Boverket visar att bygg- och fastighetssektorn 
står för 10-40% av den totala miljöpåverkan i Sverige 
(Boverket, 2019). Då inräknas inte importerade bygg-
produkter vilket bidrar till utsläpp i andra länder. En stor 
del av utsläppen kan härledas till byggmaterialen. I Figur 
1 syns hur den totala världsproduktionen av råmate-
rial har ökat med en exponentiell hastighet de senaste 
hundra åren. Figuren visar också att nästan hälften att av 
världens totala produktion av material används som byg-
gnadsmaterial (EEA, 2018). Sedan början av 2000-talet 
har den globala produktionen av cement och stål mer än 
fördubblats (PBL , 2016). 

I en studie av IVL Svenska miljöinstitutet från 2015 
genomfördes livscykelanalys av två likvärdiga bostad-
sprojekt, ett med betongstomme och ett med träs-
tomme. Studien är speciellt intressant eftersom samma 
aktör genomförde de båda livscykelanalyserna med 
samma metod vilket styrker studiens validitet. En viktig 
skillnad mellan projekten var att huset med trästomme 
byggdes med ett källargarage av betong, medan huset 
med betongstomme hade en gjuten betongplatta på 
mark. För att få ett jämförbart resultat modifierades 
därför beräkningarna för trähuset till en liknande 

grundläggning som för betonghuset. Resultatet visar att 
koldioxidutsläpp från produktionsfasen för huset med 
betongstomme var 351 kg CO2/m2. Motsvarande siffra 
för huset med trästomme var 162 kg CO2/m2. Studien 
visar alltså att koldioxidutsläppen från produktionsfasen 
minskar med 191 kg CO2/m2 vid val av en trästomme 
jämfört med betongstomme för de studerade objekten. 
(IVL Svenska Miljöinstitutet , 2015) 

För ett projekt på 1 000 kvadratmeter skulle mots-
varande siffra alltså ge en minskning av koldioxidut-
släppen med 191 ton. För att sätta det i en kontext var 
medelvärdet av koldioxidutsläppen från nyproducerad 
personbilar 2018, 122 g/km (Trafikverket, 2019). Min-
skningen av koldioxid för en trästomme jämfört med en 
betongstomme för en byggnad på 1 000 kvadratmeter 
motsvarar med andra utsläppen från att köra en ny per-
sonbil cirka 150 000 mil. 

Träbyggandet är på stark frammarsch i Sverige där den 
allmänna synen på träets miljömässiga fördelar tydligt 
speglas i efterfrågan av ett mer hållbart byggande. 
2018 släppte regeringskansliet rapporten ”Inriktning 
för träbyggande” som en del i regeringens arbete mot 
ett hållbarare samhällsbyggande. Där betonas poten-
tialen för ett ökat industriellt träbyggande med lokala 

I detta kapitel behandlas den teoretiska bakgrund som ligger till 
grund för studien. Innehållet i detta kapitel ska ge en praktisk 
förståelse för problemområdet och förtydliga varför det behövs 
en konceptutveckling inom detta ämne. Avslutningsvis presente-
ras inspiration till konceptutvecklingen och en sammanfattning 
av det tidigare utförda projektarbetet som väckte idén till den här 
studien. Den processrelaterad teorin som sätter ramarna för hur 
konceptutvecklingen bedrivs behandlas i Kapitel 3. Metod. 
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Figur 1:  Utveckling av glo-
bal utvinning av råmaterial 
fördelat över materialka-
tegori. Illustration: (EEA, 
2018)

råvaror, men även ansvaret som följer för ett långsiktigt 
och hållbart skogsbruk (Näringsdepartementet, 2018). 
Trä är ett förnyelsebart material som genom fotosyntes 
ingår i kolets kretslopp vilket illustreras i Figur 2. Sett ur 
ett livscykelperspektiv gör träbyggandet det möjligt att 
bygga koldioxidneutrala projekt. Praktiskt taget innebär 
det att det lagrade kolet i trästommen kan väga upp för 
koldioxidutsläppen från produktionsfasen (Svenkt trä, 
u.d.). Begreppet koldioxidneutralt byggande har fun-
nits internationellt i många år där Norge legat i framkant 
och har sedan 2016 ett väletablerat certifieringssys-
tem som benämns Zero Emission building, ZEB (ZEB, 
2019). I Sverige pågår lanseringen av ett liknande 
certifieringssystem av Sweden Green Building Coun-
cil, SGBC, som förväntas lanseras under 2019 (SGBC, 
2019). 

Exponerat trä påverkar även inomhusklimatet. Trä har 
en fuktbuffrande förmåga vilket gör att luftens fuktkvot 
hålls på en jämnare nivå och blir fukttrögt. Trä ger även 
en varmare känsla vilket enligt vissa studier gör att man 
kan hålla temperaturen en grad lägre utan att komforten 
minskar (Wood2New, 2017). 

För att en byggnad ska vara långsiktigt hållbart är den 
arkitektoniska utformningen viktig. Rationella och lät-

tanpassade byggsystem är viktiga faktorer för att uppnå 
en flexibel och funktionell byggnad över tid. Genom 
välplanerad och genomtänkta byggnader minskar risken 
för ombyggnader vilket inte bara är ekonomiskt kost-
samt utan även en stor miljöpåverkan. Den arkitektoni-
ska kvaliteten får därför en betydande roll för ett hållbart 
byggande. (Vasakronan; White arkitekter , 2018)

Figur 2:  Träprodukter i kolets 
krestlopp. Illustration: (Träguiden, 
2015)



6

2. Bakgrund

Figur 3:  Montage av 
prefabricerade volym-
element med lättbygg-
nadsteknik. Student-
bostäder Plejadgatan, 
Göteborg. Foto: (White 
arkitekter, 2018)

2.2 BYGG SYSTE M I  TRÄ 
Att bygga med trä är inget nytt i Sverige, det är sna-
rare en del av vårt kulturella arv. Den rika tillgången till 
skog har gjort trä till ett naturligt byggnadsmaterial och 
vi har därför en lång tradition av träbyggande i Sver-
ige. Till den mörkare delen av vår träbyggnadshistoria 
hör även en lång lista över omfattande stadsbränder i 
Sverige. Den täta bebyggelsen med trähus i våra städer 
innebar stor risk för brandspridning med förödande 
konsekvenser. För att få bukt med brandproblematiken 
infördes därför i slutet av 1800-talet restriktioner mot 
träbyggandet som innebar att det inte längre var tillåtet 
att bygga flerbostadshus i trä högre än två våningar 
(Svenskt trä, u.d.).  I samband med industrialiseringen 
tappade därför träbyggandet mark under 1900-talet 
vilket kom att påverka byggtekniken och arkitekturen 
över ett helt decennium. Först 1994, när Sverige gick 
med i EU, övergick de materiella restriktionerna till 
Europas gemensamma funktionsbestämmelser (Svenskt 
trä, u.d.). Det öppnade upp för en ny era för träbyggnad-
stekniken, det som idag kallas modernt träbyggande.

Utvecklingen av modernt träbyggande är betydligt mer 
industrialiserat än det traditionella träbyggandet som till 
stor del utvecklades av hantverkstekniska kunskaper. 
Byggprocessen för modernt träbyggande känneteck-
nas av högre prefabriceringsgrad och kortare byggtid. 
Den tekniska utvecklingen har även medfört noggran-
nare projektering och ökad kvalitetssäkring. Ett konkret 
exempel är den tidigare nämnda brandproblematiken 

kopplat till träbyggande som idag hanteras genom väl 
utförd brandprojektering. (Svenskt trä, 2013) 

Precis som för andra vanliga konstruktionsmaterial 
kan trä användas med olika tekniker och konstruktion-
sprinciper. Tre vanliga träbyggnadstekniker för modernt 
träbyggande är lättbyggnadsteknik, massivträteknik 
och limträteknik. De olika teknikerna har olika styrkor 
och svagheter vilket gör dem lämpliga för olika typer av 
projekt. För flerbostadshus är träregelstomme och mas-
sivträteknik vanligt förekommande konstruktioner. För 
byggnader med större spännvidder är pelar-balkstomme 
av limträ ett lämpligt stomsystem. Det som framförallt 
skiljer mellan byggsystemen för de olika träbyggnad-
steknikerna är förtillverkningsgraden, det vill säga hur 
stor del av arbete som sker i en industriell miljö och hur 
mycket av arbetet som utförs på byggarbetsplatsen. 
(Svenskt trä, 2016)

Industriell tillverkning 
Den lägsta nivån av prefabriceringsgrad är lösvirkeskon-
struktioner där det mesta av ingående byggmaterial 
monteras på plats på byggarbetsplatsen. Där är det 
framförallt ingående material som är industriellt till-
verkade, resten av arbetsmomenten sker på plats.  Flexi-
biliteten för platsbyggda lösvirkeshus är hög vilket ger 
stor gestaltningsfrihet för unika byggnader (Svenskt trä, 
2016). 
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För flerbostadshus av trä är industriell produktion 
av volymelement med lättbyggnadsteknik ett vanligt 
byggsystem. Prefabriceringsgraden för volymelement 
kan vara mycket hög och leverantören kan ta ett stort 
ansvar för byggprocessen. Fördelar som lyfts med 
industriellt producerade volymelement är förutsägbara 
kostnader, hög precision och kort byggtid (Träbyggnad-
skansliet , 2019). Industriellt byggande med volyme-
lement bygger på standardiserade arbetsmetoder, 
repetition och anpassning efter tillverkarens produk-
tionskedja. Byggsystemet begränsas efter modulernas 
måttbestämmelser som till stor del styrs av transport-
metod från fabrik till byggarbetsplatsen. Spännvidderna 
för prefabricerade volymelement är i allmänhet knappt 
4 meter (Träguiden, 2015). De styrande måtten ger en 
minskad flexibilitet och gestaltningsfrihet men lämpar 
sig väl för byggnader med repetition och tydlig rumslig 
avgränsning med kortare spännvidder. Genom industri-
ell tillverkning av volymelement kan så mycket som 80% 
av arbetsmomenten flyttas från byggarbetsplatsen till en 
industrilokal (Svenskt trä, 2013).

Prefabricerade planelement kan användas med högre 
flexibilitet än volymelement eftersom måttbegränsnin-
gar endast sker i två dimensioner. Planelement i form av 
prefabricerade väggar och bjälklag kan antingen vara en 
del av den bärande konstruktionen, eller vara ett kom-
plement till ett annat stomsystem (Svenskt trä, 2016). 
Exempelvis kan planelement användas som utfackn-
ingsväggar i kombination med en pelar-balk-stomme 

av limträ. Prefabriceringsgraden är betydligt lägre för 
planelement än för volymelement då det innebär fler 
moment på byggarbetsplatsen. Prefabricerade planel-
ement kan täcka upp för omkring 20% av arbetsmo-
menten för ett husbyggnadsprojekt (Svenskt trä, 2016). 

Lättbyggnadsteknik
För träbyggande med volymelement är lättbyggnad-
steknik den dominerande konstruktionsprincipen. 
Generellt kan lättbyggnadsteknik beskrivas som ett 
konventionellt byggsystem med träregelstomme. Ett 
traditionellt vanligt användningsområde är platsbyggda 
lösvirkeshus där lättbyggnadsteknik har varit den domin-
erande träbyggnadstekniken i decennier. 

Lättbyggnadstekniken bygger till stor del på samverkan 
mellan träreglar och olika skivmaterial som till exem-
pel gipsskivor eller plywoodskivor. I en lättregelvägg 
bär vertikala reglar de vertikala lasterna. De bärande 
reglarna stabiliseras vanligtvis av krysstag eller skivor 
som motverkar de horisontella skjuvkrafterna från fram-
förallt vind (Träguiden, 2015). För större byggnader ökar 
de horisontella och vertikala lasterna med ett ökat vån-
ingsantal. För flerbostadshus är även kraven på brand-
motstånd ljudisolering högre. Generellt löses det med 
ökade dimensioner och ökat användande av skjuvstabi-
liserande skivor. (Träguiden, 2015)

Figur 4:  Konstruktions- 
exempel med lättbygg-
nadsteknik. Illustration: 
(Träguiden, 2015)
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Pelar-balksystem av limträ
Limträtekniken är en välbeprövad och gammal metod 
som använts i över hundra år. Utvecklingen av limträkon-
struktioner blev ett banbrytande steg för träbyggnad-
stekniken och skapade nya möjligheter då materialet 
inte längre blev lika begränsat av trädets ursprung-
liga dimensioner. Innovationen med limträ blev en mer 
flexibel träprodukt som kunde anpassas fritt och klara 
avancerade konstruktioner med stor spännvidd. (Sven-
skt trä, 2016)

Limträ består av flera sammanlimmade lameller som 
samverkar med varandra. Förutom att det skapar möj-
lighet till ökade dimensioner finns det en annan viktig 
konstruktiv fördel med limträ. Vid sammanfogning av 
flera lager av lameller ökar nämligen den konstruktiva 
styrkan för materialet genom den så kallade laminer-
ingseffekten. Trä är ett inhomogent material med stora 
lokala variationer. Genom att sammanfoga flera skikt 
sprids lokala deformationer och försvagningar ut och 
skapar ett mer homogent material med ett mer förutsäg-
bart brottbeteende och ökad hållfasthet som resultat. 
Den industriella tillverkningsprocessen har kommit långt 
och möjliggör stor frihet i form och dimension. Tillverkn-
ing av krökta limträprodukter är en standardiserad 
metod i en modern limträproduktion och används bland 
annat för broar och hallbyggnader med stora spännvid-
der. (Svenskt trä, 2016)

Ett byggsystem med pelar-balkstomme av limträ är ett 

flexibelt byggsystem där pelare och balkar kan dimen-
sioneras för att bygga både högt och med lång spän-
nvidd. Tekniken lämpar sig därför väl för unika och 
krävande projekt och byggnader med stora öppna rum. 
Konsekvensen av att bygga högt eller med långa spän-
nvidder är grova dimensioner för pelare och balkar vilket 
kan påverka den fria rumshöjden eller våningshöjderna. 
Ett pelar-balksystem av limträ fungerar därför bäst för 
spännvidder under 8 meter (Vasakronan; White arkitek-
ter , 2018). 

Massivträteknik 
Byggande med massivträ är i grunden en traditionell 
byggteknik som använts sedan urminnes tider. Det finns 
gott om gamla hus av timmer- eller plankstommar med 
massiva träväggar som stått pall i flera hundra år. Men 
tekniken med massivträ var länge just en traditionell 
byggteknik som ersattes med mer moderna metoder 
och tekniker. För mindre hus ersattes massiva trästom-
mar bland annat med den tidigare nämnda lättbyg-
gnadstekniken. För större och mer krävande byggnader 
bröt stål- och betongstommar ny mark då samverkan 
mellan de ingående materialen skapade helt nya byg-
gtekniska möjligheter. Det var först under 1990-talet 
som massivträbyggandet började ta fart igen då tekni-
ken med korslimmat trä, så kallat KL-trä utvecklades i 
Centraleuropa. KL-trätekniken lanserades i Sverige i 
slutet av 1990-talet och har sedan dess ständigt ökat 
i användande och är idag ett väletablerat byggsystem i 
modernt träbyggande (Svenskt trä, 2017). 

Figur 5:  Montage av 
prefabricerade bjälk-
lagskasetter i pelar-
balkstomme av limträ, 
Kv. Fallskärmen Örebro. 
Foto: (White arkitekter, 
2017)
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Figur 6:  Montage av 
planelement med KL-trä, 
flerbostadshus Frosta-
ladien, Skövde. Foto: 
(White arkitekter; Lean-
dersson, Bert, 2017) 

KL-trä är en massiv träskiva bestående av korsvis 
sammanlimmade trälameller. Och likt limträ är det just 
sammanfogningen av lameller i olika riktningar som ger 
materialet sina konstruktiva fördelar. Trä är ett levande 
och anisotropt material som har varierade egenskaper i 
träfibrernas olika riktningar. Bland annat rör sig trä mer 
längs med fiberriktningen än det gör parallellt fibrerna. 
Genom samverkan mellan lamellerna i olika riktningar 
hindras därför träet från att röra sig och blir därmed mer 
formstabilt. Även den konstruktiva styrkan skiljer mellan 
träfibrernas olika riktningar vilket genom korslimning 
skapar ett mer homogent material som är starkt i flera 
riktningar. (Svenskt trä, 2017) 

Användningsområdet för KL-trä är stort då byggmateria-
let är mångsidigt och har goda konstruktiva egenskaper. 
Byggande med KL-trä sker framförallt med planelement 
för bjälklag och väggar. Den industriella tillverkningen 
ger hög precision och möjlighet att producera stora 
element. Utvecklingen av KL-trätekniken har utvecklat 
den moderna träbyggnadstekniken och öppnat upp för 
nya användningsområden för träbyggande. De goda 
hållfasthets- och styvhetsegenskaperna har gjort KL-
trätekniken till ett konkurrenskraftigt stommaterial även 
för större och mer krävande byggnader som till exempel 
flerbostadshus (Svenskt trä, 2017). För längre spännvid-
der blir tjockleken för skivorna grova vilket gör att KL-trä 
lämpar sig bäst för spännvidder upp till omkring 6 meter 
för bostadsprojekt (Svenskt trä, 2017).
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2.3 R E FE R E N S PROJ E KT FÖR MOD E R NT 
TRÄBYGGAN D E 
För att se hur modernt träbyggande tillämpas i prak-
tiken studeras det pågående kontorsprojektet Magasin 
X i Uppsala av White arkitekter. Projektet represen-
terar i hög grad modernt träbyggande då det utmanar 
träbyggnadstekniken med ett storskaligt bygge på drygt 
16´000 kvm fördelat över 7 plan. Inför projekteringen 
gjorde arkitekterna tillsammans med beställaren en 
omfattande träutredning som utredde möjligheten att 
bygga ett storskaligt kontorshus med massivträstomme. 
Den utförda träutredningen samt diskussion med med-
verkande arkitekter ligger till grund för detta avsnitt. 

Det bärande stomsystemet för Magasin X är en pelar-
balkstomme av limträ med sekundärbjälklag och stom-
stabiliserande väggar av KL-trä. Stomstabilitet uppnås 
genom hisschakt och utrymningstrapphus av KL-ele-
ment samt krysstag av limträ i fasad. Även bjälklaget 
fungerar stomstabiliserande med hjälp av KL-träskivor-
nas skivverkan. Valet av trästomme grundas i såväl 
beställarens som arkitektkontorets höga hållbarhetsam-
bitioner (Vasakronan; White arkitekter , 2018).  

Under projekteringen av Magasin X framhävs vikten av 

Figur 7:  Exteriör vy Magasin X. Bild: (White 
arkitekter, 2019)

att tidigt vara medveten om skillnaden i förutsättnin-
gar mellan en trästomme och en mer traditionell stål- 
och betongstomme. Ritar man ett hus på samma sätt 
som man skulle gjort med en stål- och betongstomme 
riskerar man att inte få ett optimalt hus. De materiella 
svagheterna i trä jämfört med stål och betong påverkar 
därför utformningen av ett projekt med trästomme och 
det är viktigt att anpassa stomsystem och stomindelning 
efter träets förutsättningar. Det innebär bland annat en 
tätare stomindelning och högre våningshöjder än ett mer 
traditionellt byggande med stål- och betongstomme. 
(Vasakronan; White arkitekter , 2018)

Magasin X är ett komplext projekt med olika funktioner 
fördelade över olika plan samt ett parkeringsgarage i 
källarplan. Källarplan byggs med platsgjuten betong, i 
övrigt är trä det primära konstruktionsmaterialet. Sto-
mindelningen har anpassats för att optimera parkering-
sytorna i källarplan och samtidigt vara kompatibel för en 
modulindelning på 0,9 meter. Vanlig stomindelning för 
en trästomme är 5.4x5.4, eller 6.0x6.0 meter (Vasak-
ronan; White arkitekter , 2018). Vid ökade spännvidder 
i primärriktningen får det konsekvenser med kraftiga 
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Figur 8:  Sektion Magasin X, Skala 1:500 (A4). Il-
lustration: (Vasakronan; White arkitekter , 2018)

Figur 9:  Ingående 
primärbalkar Magasin X. 
Illustration: (Vasakronan; 
White arkitekter , 2018)

Figur 10:   Konstruktionsprincip Magasin 
X, plan 2-6. tvärgående primärbalkar med 
centrumavstånd 5,4 meter. Illustration: 
(Vasakronan; White arkitekter , 2018)
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dimensioner på primärbalkarna. Vid längre spännvidder 
i sekundärriktningen krävs ökad tjocklek av bjälklaget 
alternativt lösningar med ribbdäck som har nedåtstick-
ande balkar som försvårar installationssamordning 
(Vasakronan; White arkitekter , 2018).

Entréplan har högre våningshöjd än övriga plan eftersom 
större öppna ytor och rymd prioriterats. Där är primär-
balkarna placerade längs med huskroppen. För plan 2 
till 7 är primärbalkarna placerade tvärgående genom 
huskroppen, bland annat för att optimera dagsljusförhål-
landen längre in i lokalerna. För att minska bjälklag-
shöjderna har stomnätets spännvidder i primärriktningen 
begränsats till 5,4 och 7,2 meter. För rum som kräver 
längre spännvidder har bjälklaget förstärkts med dubbla 
limträbalkar eller stålbalkar. Projektets ingående balk-
typer visas i Figur 9. Centrumavståndet mellan primär-
balkarna är 5,4 meter vilket illustreras i Figur 10 (Vasak-
ronan; White arkitekter , 2018).

Sekundärbjälklaget av KL-träskivor är dimensionerat 
med en tjocklek på 200 mm för 5,4 m spännvidd. Utöver 

KL-bjälklaget har ett uppstolpat installationsgolv projek-
terats som bygger ytterligare 150 mm på höjden vilket 
betyder att den total bjälklagstjocklek utöver borsett från 
primärbalkarna är 350 mm. Installationsgolvet innehåller 
även stegljudsisolering för att hindra ljudspridning mel-
lan våningsplanen. Sektionen i Figur 11 visar ingående 
skikt för bjälklaget. Avgörande för dimensioneringen för 
Magasin X är inte hållfastheten utan styvheten eftersom 
träets elasticitet och låga massa innebär ökad risk för 
vibrationer (Vasakronan; White arkitekter , 2018).

Vid utformning av planlösning är det viktigt att beakta 
husets system, begränsningar och möjligheter. Det är 
viktigt i alla typer av projekt, men med de utmaningar 
som kan kopplas till träbyggande med kortare spän-
nvidder och tätare stomindelning blir det avgörande att 
funktionerna och ytorna planeras med hänsyn till byg-
gnadens stomsystem. För yteffektiva planlösningar bör 
byggnadens funktioner planeras så att väggar i så stor 
utsträckning som möjligt placeras i stomlinjerna för att 
kunna möta balkar och pelare på ett bra sätt. (Vasakro-
nan; White arkitekter , 2018)

Figur 12:  Interiörvy 
Magasin X. Bild: (White 
arkitekter, 2019) 

Figur 11: Sektion bjälklag 
Magasin X, Skala 1:200 
(A4). Ursprunglig Illustra-
tion: (Vasakronan; White 
arkitekter , 2018). Edite-
rad av Anton Magnusson 
(Författaren) 
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2.4 AR KITE KTON I S KA UTMAN I NGAR FÖR 
TRÄBYGGAN D E
Trots att stomindelningen för Magasin X har anpas-
sats efter träbyggandets förutsättningar bygger den 
totala bjälklagstjockleken med alla ingående element 
mycket på höjden. Konsekvensen som följer blir ant-
ingen minskad rumshöjd eller ökade våningshöjder. 
Våningshöjden är ofta en avgörande parameter i projekt 
då det påverkar byggnadens totala höjd. För Magasin 
X var den totala byggnadshöjden begränsad av detalj-
planebestämmelser vilket gav lite utrymme för ökade 
våningshöjder. Ökade dimensioner på bjälklag och 
primärbalkar inkräktar därmed på rumshöjden vilket får 
konsekvenser för byggnadens användbarhet, utsikt och 
dagsljus. 

Ökade våningshöjder är även en starkt kostnadsdri-
vande faktor för ett byggprojekt då det är flera ingående 
parametrar som påverkas. Dels ökar det totala materi-
alanvändandet för flera ingående byggdelar, bland annat 
i fasad. Det kan även innebära att bestämmelser om 
maximal byggnadshöjd begränsar möjligheten till önskat 
antal våningar vilket inskränker på den totala bruttoar-
ean. För Magasin X skulle en reducerad bruttoarea inne-
bära mindre uthyrningsbar yta vilket ger minskade intäk-
ter för projektet (Vasakronan; White arkitekter , 2018).

Magasin X är ett tydligt exempel där det varit en utman-
ing att lösa ekvationen mellan spännvidder och våning-
shöjder till följd av valet av trä som bärande stommate-
rial. Komplexiteten och utmaningarna för storskaligt 
byggande i trä blir tydligt i exemplet med Magasin X. 
Med bakgrund i projektet med Magasin X presenteras 
nedan tre fokusområden som identifierats som de främ-
sta arkitektoniska utmaningarna med storskaligt träbyg-
gande jämfört med ett mer konventionellt byggsystem av 
stål och betong.

Styvhet och vibrationer
Det som huvudsakligen styr de ökade dimensionerna 
för ett träbjälklag är kraven på styvhet. Ett träbjälklag är 
mindre styvt än ett konventionellt byggsystem med stål 
och betong vilket påverkar vibrationskänsligheten för 
byggnaden. Stegljud sprids genom vibrationer i stom-
men vilket ställer höga krav på styvhet för bjälklagen 
(Svenskt trä, 2013). Ett sätt att hantera det är att bygga 
med kortare spännvidder vilket ger möjlighet till styvare 
bjälklag. De akustiska utmaningarna med stegljud och 
vibrationer i bjälklagen är en av de stora utmaningarna 
för modernt träbyggande (Svenskt trä, 2013). Det finns 
flera sätt att hantera stegljudsproblematiken.

Några vanliga stegljudsåtgärder för träbjälklag:
• Stegljudsisolering mellan KL-bjälklag och golvbeläggning
• Isolerat undertak
• Uppstolpat övergolv

Isolerat undertak får konsekvensen att inget av träb-
jälklaget blir synligt och förlorar därmed kvaliteter med 
exponerat trä. Exponerat trä i inomhusmiljö har visat 
sig ge bättre luftkvalitet, ökad värmekänsla och även 
positiva hälsoeffekter (Wood2New, 2017). Uppstolpat 
övergolv är ett effektivt system som är testat och verifi-
erat tillsammans med KL-träbjälklag (Vasakronan; White 
arkitekter , 2018). Konsekvensen är högre bjälklagshöjd, 
men utrymmet kan användas för installationer. 

Spännvidder och stomindelning
Träbyggande fungerar bäst om man jobbar med kor-
tare spännvidder. Men minskade spännvidder innebär 
även en tätare stomindelning och därmed tätare pelar-
placeringar. Pelarnas placeringar påverkar flexibiliteten 
och funktionen för våningsplanen vilket måste hanteras 
med väl genomtänkta stomindelningsmått (Vasakro-
nan; White arkitekter , 2018). Pelarnas placeringar kan 
bland annat få konsekvenser för möblerbarheten. För 
Magasin X begränsades möbleringen av pelarradernas 
måttkedjor där en tätare stomindelning innebar mindre 
flexibilitet för möblering. Tätare stomindelning kan även 
resultera i att pelarrader hamnar i lägen som inskränker 
på rumsligheten och begränsar funktionen. I Figur 10 
på nästa sida presenteras tre vanliga bjälklagtyper för 
träbyggnadsprojekt. 

Brand
Träkonstruktioner har generellt goda brandtekniska 
egenskaper eftersom trä har ett förutsägbart brand-
förlopp (Svenskt trä, 2013). Det innebär en fördel för 
dimensionering av bärighet för träkonstruktioner ur 
brandsynpunkt. En större utmaning ur brandsynpunkt 
är ytskikten eftersom trä är ett lättantändligt material. 
Det kan enkelt åtgärdas genom att klä in konstruktionen 
med obrännbara material. Men synligt trä har som tidig-
are nämnt flera positiva egenskaper och arkitektoniska 
värden vilket innebär en utmaning ur brandsynpunkt. 
Skillnaden mellan en byggnad som utförs med obränn-
bar stomme (betong och stål) och en träbyggnad är 
att detaljlösningarna i vissa fall behöver mer omsorg. 
Detaljlösningar är viktiga i alla typer av byggnader, men 
felaktigt utförda detaljer kan få större konsekvenser i en 
träbyggnad än i andra typer av konstruktioner (Vasakro-
nan; White arkitekter , 2018). Konstruktionsdetaljer för 
träkonstruktioner måste utföras varsamt med hänsyn till 
materialets brandbeteende för att säkerställa att byg-
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KL-träbjälklag
Självbärande KL-träskivor klarar spännvidder omkring 8 meter, 
men för att hålla nere bjälklagets tjocklek är det lämpligare med 
kortare spännvidder. Maximala standardmått för en KL-träskiva 
är 3x16m i Sverige. Därför kan ett KL-element spänna över flera 
fack vilket kan innebära reducerade dimensioner för bjälklagen. 
(Svenskt trä, 2017)

Ribbdäck
KL-bjälklag som är förstärkt med limträbalkar på undersidan. Van-
ligt centrumavstånd för balkarna är 1,2 meter. Liknar TT-kassetter 
av betong. Ribbdäck klarar längre spännvidder än ett KL-träbjälk-
lag, men de nedstickande balkarna gör att installationer i många 
fall behöver dras under de nedstickande ribborna. (Vasakronan; 
White arkitekter , 2018)

Samverkansbjälklag 
Träbjälklag av till exempel KL-trä kompletteras med en pågjutning 
av betong. Samverkan mellan trä och betong ger ett styvare bjälk-
lag vilket innebär att bjälklagets tjocklek kan reduceras betydligt. 
Betongen bidrar även med massa och tar hand om vibrationer. En 
nackdel med samverkansbjälklag av trä och betong är torktiden 
vid pågjutning vilket påverkar byggtiden.  (Träguiden, 2017)

gnadens brandsäkerhet uppfylls. (Svenskt trä, 2016)
BBR ställer övergripande funktionskrav som gäller för 
alla typer av byggnader. Kraven kan uppfyllas antingen 
genom förenklad dimensionering, vilket innebär att de 
allmänna råden i BBR uppfylls, eller genom analytisk 
dimensionering på det sätt som framgår av Boverkets 
allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av 
brandskydd, BBRAD 1. (Boverket, 2011)

Byggnadsklass
Vanlig byggnadsteknisk brandklass för byggnader med 
tre eller flera våningsplan är Br1 som definieras som 
byggnad med stort skyddsbehov. (Boverket, 2011)

Bärverk
Den brandtekniska klassen för bärande konstruktioner 
definieras av tiden konstruktionen ska klarar att upprät-
thålla bärande förmåga. Bärande konstruktioner ska 
generellt utföras med lägsta brandtekniska klass R60 
(Boverket, 2011), alltså klara bärighet i 60 minuter. För 
träkonstruktioner uppfylls framförallt dessa krav genom 
ökade dimensioner, men kan även kläs in med obränn-
bara material eller genom applicering av brandskydd.

Ytskikt
Obehandlat trä har normalt ytskiktsklass D-s2,d0 (Sven-
skt trä, 2013), vilket ofta inte är tillräckligt för att uppfylla 
brandskyddskraven för olika byggdelar i en byggnad. 
Synligt trä måste då behandlas med någon typ av brand-
skydd. Det kan utföras antingen genom applicering på 
byggarbetsplatsen eller industriellt före montering. Det 
finns flera varianter av brandskydd. Dels kan det utföras 
genom impregnering där brandskyddet trycks in i träet, 
eller så kan det ske genom applicering av brandskydds-
färg eller transparent brandskydd (Svenskt trä, 2013). 
Vanliga utrymmen med förhöjda brandskyddskrav är 
generellt i tak, utrymningsvägar samt inom eventuella 
större samlingslokaler (Boverket, 2011).

• Kontor och mindre samlingslokaler: 
Väggar C-s2,d0, Tak Bs1,d0

• Utrymningsvägar, garage och större 
samlingslokaler: Väggar B-s1,d0, Tak B-s1,d0
(Boverket, 2011)

Figur 13:  Vanliga bjälklagstyper för träbyggnadsprojekt. 
Illustration: (Vasakronan; White arkitekter , 2018)
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2.5 I N S PI RATION TI LL KONCE PTUTVECKLI NG 

Bågens konstruktiva styrka
Den konstruktiva styrkan för böjda konstruktioner är en 
välbeprövad och etablerad konstruktionsprincip som 
tillämpas inom fler olika områden. Böjda träkonstruk-
tioner används bland annat till tak för byggnader med 
lång spännvidd, som till exempel idrottshallar eller lant-
bruksbyggnader. Vänthallen på Stockholms centralsta-
tion är ett fint gammalt exempel som byggdes runt 1925 
med en takkonstruktion av limträbågar som har en spän-
nvidd på 28 meter (Svenskt trä, 2016). Limträbågarna 
samverkar med horisontella stålstag som spänner upp 
bågen och tar hand om de horisontella krafterna genom 
drag i stålvajrarna. Stålstagen är så pass tunna i sam-
manhanget att de inte påverkar den visuella rumsbildnin-
gen vilket ger en öppen och luftig rumsvolym.

För brokonstruktioner kan bågformen nyttjas för att 
skapa volym under bron, som i exemplet med Temiscaive 
River bridge i Quebec från 2009. Limträbågarna är då 
fast inspända vilket innebär att de horisontella kraft-
erna leds ut vid anslutningen mot marken. Intressant 
är att iaktta hur tunn konstruktionen är i mitten på bron 
vilket tydligt visar bågformens konstruktiva styrka och 
limträets strukturella möjligheter. Tanken väcks hur en 
sådan konstruktionsprincip kunna tillämpas i ett husbyg-
gnadsprojekt.

Figur 15:  Stockholms 
centralstation byggd runt 
1925 med en takkon-
struktion av limträbågar. 
Foto: (Zappa, 2008)

Figur 14: Temiscaive 
river bridge, Québec, 
färdigställd 2009 med 
en spännvidd på 32 
meter. Foto: (Nordic 
Structures, 2019)
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Även KL-trä kan produceras med krökta ytor. Det är 
ännu inte en lika vanligt förekommande teknik som för 
limträ, men det finns exempel där välvda KL-element har 
använts för träkonstruktioner. Den italienska arkitekten 
Paola Cavallin ritade 2016 ett flerbostadshus i Verona 
med böjda väggelement av KL-trä. Bilden i Figur 16 
visar hur väggelementen behåller sin form med hjälp 
av stålstag som spänner upp bågformen. Högst troligt 
togs stålstagen bort vid montage eftersom de används 
som väggelement. Kanske kommer vi i framtiden få se 
en utveckling av mer friformiga KL-träkonstruktioner om 
tillverkningstekniken blir mer etablerad. Det skulle kunna 
öppna upp för nya arkitektoniska tolkningar och ett bre-
dare användningsområde för träbyggande med KL-trä.

Bågformen kan även användas som gestaltande ele-
ment som i exemplet villa Husarö av Tham & Videgård 
arkitekter från 2012. De böjda plywoodskivorna av 
björk har ingen konstruktiv funktion men används som 
ett formsligt uttryck i den interiöra miljön. Istället för att 
se hela strukturen av det bärande bjälklaget utnyttjas 
bjälklagsfacken på ett estetiskt sätt utan att inkräkta på 
rumsvolymen. I utrymmet bakom skivorna kan installa-
tioner döljas vilket ger en avskalad och harmonisk miljö.

Figur 17:  Böjd björkp-
lywood som gestaltande 
element. Husarö av 
Tham & videgård. Foto: 
(E:son Lindman, 2016)

Figur 16: Böjda vägg-
element av KL-trä för ett 
flerbostadshus i Verona. 
Foto: (Ergodomus, 2016)
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Funny project
Som ingång till denna studie presenteras en samman-
fattning av ett tidigare utfört projektarbete som genom-
förts av författaren.  Projektet som genomfördes under 
våren 2018 var en del av kursen ”Design of timber-
based hybrid structures” vid ”Skolan för arkitektur och 
samhällsbyggnad” på KTH och omfattade 7,5 högskole-
poäng på avancerad nivå. Kursen var tvärdisciplinär och 
riktade sig mot både ingenjörer och arkitekter, såväl 
yrkesverksamma som studerande. Det övergripande 
syftet med kursen var att ge ökad kunskap om trä och 
träbaserade material och hur de kan kombineras med 
andra material i strukturella konstruktioner. Projektarbe-
tet som ligger till grund för denna studie motsvarade 1,5 
högskolepoäng av kursen, det vill säga två veckors helti-
dsstudier. Projektet genomfördes i grupp om tre. 

Projektuppgiften var att designa och bygga en prototyp 
av ett bjälklag där trä i kombination med andra mate-
rial skulle samverka för att öka de strukturella egenska-
perna. Projektet genomfördes som en tävling där de 
olika prototyperna i slutet av kursen belastningstesta-
des och utvärderades. Koncepten bedömdes dels efter 
”hårda” kriterier som maximal styvhet och minimal ned-
böjning. Samtidigt framhävdes ”mjuka” värden som este-
tik och ”intressant struktur” som bidragande parametrar 
vilket gjorde uppgiften fri för tolkning. 

Tekniska bestämmelser för prototyp:
• Spännvidd:  1200 mm 
• Bredd:  ≤ 200 mm
• Tjocklek:  ≤ 120 mm
• Vikt:  ≤ 20 kg
• Andel trä: ≥ 80 %
• Budget:  500 kronor 

Givna måttbestämmelser var satta för att passa 
testanordningen för belastningstestet. Givet var också 
att belastningstestet skulle ske i form av två punktbe-
lastningar, 1/3L och 2/3L där belastning och nedböjning 
uppmättes. 

Författaren och övriga två gruppmedlemmar som ligger 
bakom det presenterade konceptförslaget har övervä-
gande bakgrund och kompetens inom arkitektur vilket 
innebar att det föll sig naturligt att sätta arkitekturen 
i fokus för konceptet. Ett tidigt ställningstagande var 
därför att fokusera på de mjuka värdena, prioritera de 
arkitektoniska aspekterna och hitta en form och struktur 
som tillför något mer än konstruktiv styrka. 

Den bärande idén var att utnyttja träets böjbarhet och leda ut kraf-
terna mot ändarna. Den bågformade strukturen minskar böjnings-
momentet och ökar tryckkrafterna.

Undersidan förstärks med ett dragstag i stål som ska ta hand om 
dragkrafterna och förhindrar att bjälklaget rätas ut. På så sätt 
verkar trä i tryck och stål i drag. 

Den bågformade konstruktionen vägs av för att få en plan över-
sida. Skissen visar förväntad deformation vid belastning i form av 
två jämnt fördelade punkttryck.

Tidig detaljskiss över dragstagets infästning mot träkonstruktio-
nen. För att säkerställa geometrin för bågformen behöver dragsta-
get i någon mån vara justerbar. 

Gruppens vision för konceptförslag: 
• Optimering av träets egenskaper 
• Hög andel trä
• Trovärdigt koncept för husbyggnad
• Lätt konstruktion 
• Hög arkitektonisk kvalitet

Grundläggande teoretisk bakgrund till koncept:
• Trä är starkt i böjning parallellt med fibrerna
• Trä är strakt i tryck parallellt med fibrerna 
• Trä är svagt i tryck vinkelrätt mot fibrerna 

Den begränsade tiden från skiss till färdig prototyp 
krävde en snabb process från idé till handling.  Det 
fanns därför inte mycket utrymme för djupare analys och 
utveckling av konceptet före tillverkning av prototypen. 
Med konceptförslagets initiala vision och de tidiga skis-
serna som grund utvecklades konceptet därför vidare 
under tillverkningsprocessen. Diskussioner om materi-
alval och infästning löstes helt enkelt under tiden som 
prototypen växte fram.

Tidiga skisser:
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Teknisk sammanfattning av prototyp:
• Spännvidd:  1200 mm 
• Höjd:   120 mm 
• Vikt:   8 kg
• Andel trä:  ≈ 99% (volymprocent) 
• Andel stål:  ≈ 1% (volymprocent)

Prototypen belastningstestades i en testanordning där 
tryckkraft (kN) och nedböjning (mm) uppmättes. Proto-
typen placerades fritt upplagd och belastades sedan 
succesivt med två jämnt fördelade punkttryck enligt 
Figur 18. Vid en belastning på omkring 9 kN avbröts 
testet eftersom hörnanslutningarna började ge vika vilket 
kan antydas till vänster på bilden i Figur 18. Vinkeljärnen 
tenderade att glida av träskivan vilket hade resulterat i 
att dragstagen hade lossnat. Skulle dragstagen lossna 
hade hela konstruktionsprincipen fallerat eftersom 
dragkrafterna från stålet hade förlorats, och därmed 
även tryckkrafterna i träet. Böjningsmomentet hade då 
ökat avsevärt vilket troligtvis hade fått konstruktionen att 
knäckas. Det blev tydligt att infästningen av dragstaget 
hade en förbättringspotential. Trästrukturen däremot 
klarade belastningen utan några större deformationer 
vilket var en positiv iakttagelse. 

Utvärdering av konceptförslag 
Vid en belastning av 9kN blev nedböjningen 15mm för 
prototypen. För att sätta det i en kontext kan det jäm-
föras med en tidigare utförd laboration där tre identiska 
furureglar med dimensionen 40x60x1200mm belast-
ningstestades i samma testanordning. Den styvaste av 
de tre testade furureglarna uppmätte 15 mm nedböjn-
ing vid omkring 6 kN. Den svagaste knäcktes strax över 
5kN. För det här testet innebär det alltså att proto-
typen var ungefär 50% styvare än den högst uppmätta 
fururegeln. Den totala tjockleken av prototypen var 
dock 120 mm att jämföra med fururegelns 60 mm. Även 
bredden på prototypen var 200 mm mot fururegelns 40 
mm vilket också påverkar styvheten. Men kanske kan 
siffrorna ändå ge en fingervisning om att den här typen 
av struktur åtminstone kan vara jämförbar med en mots-
varande träkonstruktion av traditionella träbalkar. 
Intentionen med konceptet var att hitta en form-
stark struktur med tydliga arkitektoniska kvaliteter. En 
intressant egenskap med konceptet sett ur ett arkitek-
toniskt perspektiv är den smala midjan. Tjockleken i mit-
ten av den välvda trästrukturen var endast 30 mm vilket 
bör vara svårt att klara med ett mer traditionellt träbyg-
gande. Det väcker direkt många frågor om hur det skulle 
kunna utnyttjas för att utveckla träarkitekturen och hur 
konceptet skulle kunna utvecklas vidare, vilket även är 
ingången till denna studie. 

Figur 18: Belastningstest av färdig prototyp
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3.1 M ETOD I K OCH PROCE SS
Metodiken i denna studie har för avsikt att forma en kon-
ceptuell arbetsprocess där tekniska parametrar sam-
spelar med arkitektoniska värden. Genom att anta ett 
sökande förhållningssätt ska studien utveckla en metod 
som kan tillämpas i en konceptutveckling som baseras 
på teoretiska samband och identifierade parametrar. En 
stor del av studien har varit att undersöka och reflek-
tera kring den process som leder fram till ett koncept. 
Många motstående krav och parametrar bygger ett kon-
cept som därför kan se helt olika ut beroende på vilket 
angreppsätt och vilka prioriteringar som görs längs 
vägen (Groat & Wang, 2002). Processen styr i stor 
utsträckning slutresultatet beroende på vilka parame-
trar som prioriteras och hur hierarkin mellan dem ser ut 
(Peña & Parshall, 2012). Det finns sällan en given lösn-
ing på ett designproblem vilket är grundläggande för att 
förstå innebörden av en kreativ process (Groat & Wang, 
2002). 

Design thinking är en processorienterad metod för krea-
tivt och kritiskt tänkande. Grunden för Design thinking är 
att ha ett öppet förhållningssätt till designprocessen och 
ständigt ifrågasätta och försöka förstå designproblemet 
efter hand. Det är en iterativ process som uppmuntrar 
till förändring och utveckling, snarare än att låsa sig fast 
för en specifik designidé. Inom arkitektur är metoden 

I detta kapitel presenteras den process som format koncept-
utvecklingen i den här studien. Till en början förs ett bredare 
teoretiskt resonemang som succesivt söker sig till en tillämpbar 
metod. De teoretiska studierna tar avstamp i olika designteorier 
och kreativa processer som succesivt bearbetas till mer konkreta 
och tillämpbara samband. I kapitlets sista avsnitt resoneras 
kring slutsatserna av de teoretiska studierna och vilka mätbara 
parametrar som kan identifieras från de teoretiska sambanden. 
De identifierade parametrarna ligger sedan till grund för koncept-
utvecklingen i nästa kapitel. 

väletablerad och har tillämpats under flera årtionden. 
Men metoden är tillräckligt generell för att tillämpas för 
flera andra typer av designprocesser och används även 
inom bland annat produktdesign och programutveck-
ling. Design thinking utgår från fem grundläggande steg. 
(Masengarb, 2019)

De fem grundläggande stegen för Design thinking: 

• Identifiera problemet och förstå 
användaren för designen 

• Samla information för problemet och förstå 
hur andra hade försökt lösa något liknande  

• Bearbeta och analysera idéer 

• Utveckla lösningar som kan testats 
och presenteras för feedback 

• Förbättra den grundläggande idén  
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Dessa fem steg kan ses som grunden för Design Think-
ing för en arkitektonisk designprocess. För andra typer 
av designprocesser skulle formuleringen för de olika 
stegen kunna se något annorlunda ut, men grunden för 
processen är den samma (Masengarb, 2019). Chicago 
Architecture Center har utvecklat ett arbetssätt som 
bygger på Design thinking. Där har ett sjätte steg, Feed-
back, adderats som understryker vikten av feedback från 
andra för att få nya infallsvinklar av någon som kan se 
problemet med nya ögon. Designprocessen enligt Chi-
cago Architecture Center visas i Figur 19.  
För att koppla metoden till det redan utförda arbetet 
som presenterades i Kapitel 2.5 kan det framarbetade 
konceptet kastas in i modellen för Design thinking 
och ingå i metodens iterativa process. Konceptet har 
mer eller mindre redan gått igenom de olika stegen för 
Design thinking ett varv. Men det hittills utförda arbetet 
har utgått från ett specifikt och avgränsat problem som 
formulerades i det genomförda projektets uppgifts-
beskrivning. Konceptet utvecklades därmed efter den 
givna problemformuleringen vilket till stor del styrde 

konceptförslaget. 
Fasen för det redan framtagna konceptet, grundidén, 
kan enligt modellen för Design thinking lite förenklat 
placeras i steg 4. Det finns en grundidé och en proto-
typ som presenterats och fått feedback från flera olika 
håll. Stegen i processen för Design thinking illustreras 
genom en kronologisk ordning som kan vara bra att 
förhålla sig till som utgångspunkt, men i verkligheten 
tillämpas ofta metoden genom att processen olika faser 
överlappar varandra och att man rör sig mer fritt mellan 
dem utan att följa metoden steg för steg (Plattner, Leifer, 
& Christoph, 2011).  Istället för att direkt utgå från den 
ursprungliga prototypen för konceptet och utveckla och 
förbättra idén, inleds istället arbetet med att formulera 
en bredare problemformulering som stöd för att utveckla 
och förbättra konceptet. Genom att tillämpa Design 
thinking på det redan framtagna konceptet kan grundi-
dén omarbetas i processens olika steg och utvecklas 
efter nya förutsättningar och en mer allmän problemfor-
mulering. Det innebär att grundidén kan testas mot en 
mer allmän teori som stärker konceptets reliabilitet och 
trovärdighet. 

Design thinking is a 
process of creative and 
critical thinking that allows 
information and ideas to 
be organized, decisions to 
be made, situations to be 
improved and knowledge 
to be gained
-Charles Burnett, FAIA, Architect and design 
educator, Chicago Architecture Center 

Figur 19:  Designprocessen enligt Chicago Architecture Center. 
Illustration: (Chicago Architecture Foundation, 2019)



Processrelaterade mål:

• Identifiera vilka ingående parametrar 
som bygger starka koncept. 

• Utveckla en process där ingående parametrar 
tillämpas i konceptutvecklingen. 

• Tillämpa ett kritsik-analytiskt förhållningssätt för 
hur ingående parametrar påverkar koncepten. 

Praktiska mål:

• Presentera koncept med tydliga 
arkitektoniska värden. 

• Visa en trovärdig teknisk beskrivning som 
kan tillämpas i realistiska projekt. 

• Presentera koncept som tillgodoser de 
identifierade parametrarna för konceptutvecklingen. 
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3.2 PROB LE M- OCH MÅLFOR M U LE R I NG
Det första steget i Design thinking är att identifiera prob-
lem. En metod som på ett tydligt sätt beskriver proces-
sen med att identifiera problem är Problem seeking av 
Peña & Parshall (2012). Metoden bygger på ett liknande 
tänk som Design Thinkig men fördjupar resoneman-
get kring hur ett designproblem ska definieras för att 
vara tillämbar i en designprocess. För att identifiera 
ett designproblem enligt metoden Problem seeking 
är den grundläggande frågeställningen vad som ska 
uppnås och varför (Peña & Parshall, 2012). Det kan 
göras genom att formulera mål som ska svara upp mot 
de behov eller önskningar som ligger till grund för det 
arkitektoniska problemet (Peña & Parshall, 2012). 

För att målen ska ha bärighet för det arkitektoniska 
problemet bör de formuleras så att de kan tillämpas i 
designprocessen. Välformulerade mål ska vara mät-
bara och kunna testas i sin helhet mot användbarhet 
och relevans för det arkitektoniska problemet. Praktiska 
mål som kan uppnås genom koncept har hög integritet 
om de samspelar med koncepten. Målens värde eller 
tyngd beror på hur ”ärliga” målen är. Allt för visionära 
mål tenderar att bli tomma ord och tappa i värde. Allt för 
generella mål är svåra att tillämpa praktiskt. Målen kan 
se olika ut beroende på vad som efterfrågas vilket även 
styr riktningen för designprocessen. (Peña & Parshall, 
2012)

Resonemanget bygger på att det finns ett mer eller min-
dre givet behov eller önskan som ska uppfyllas genom 
ett koncept. För konceptutvecklingen i den här stu-
dien är processen en del av målet vilket innebär att de 
grundläggande förutsättningarna ser något annorlunda 
ut. Det är inte lika givet vad som ska uppnås och vad 
som anses vara ett gott resultat. Målen blir då mer av 
processrelaterad karaktär snarare än att svara upp mot 
givna behov eller önskningar. Vidare är syftet med kon-
ceptutvecklingen att sätta konceptet i en kontext vilket 
skulle kunna brytas ner till praktiska mål som kan tilläm-
pas i en problemformulering för en mer konventionell 
designprocess. Målformuleringen för den här studien 
delas därför in i två kategorier, processrelaterade mål 
och praktiska mål. 

Formuleringen av praktiska och processrelaterade mål 
skiljer sig mycket åt. Syftet med de processrelaterade 
målen för den här studien är att utforska vad en design-
process innebär för den här typen av konceptutveckling. 
De ska visa hur konceptutvecklingen ska bedrivas för att 
uppnå de praktiska målen. De praktiska målen indikerar 
mer konkret vad koncepten ska uppfylla. De represen-

terar då slutprodukten där koncepten ska svara på hur 
väl målen uppfylls. De praktiska målens inflytande beror 
på samspelet med koncepten (Peña & Parshall, 2012). 
Problemformuleringen av praktiska mål måste vara nära 
kopplade till lösningarna utan att vara lösningsorien-
terade (Peña & Parshall, 2012). De processrelaterade 
målen kan ses som mer fristående från lösningarna. De 
bör snarare formuleras så att koncepten inte avgrän-
sas mot ett specifikt problemområde. Beroende på hur 
välformulerade målen är påverkar de processen olika 
mycket (Peña & Parshall, 2012).
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3.3 TEOR I I  R E LATION TI LL M ETOD
Som en del av det processrelaterade arbetet under-
söks relationen mellan teori och metod för att stärka den 
teoretiska grunden för designprocessen. Det innebär 
att grundidén kan testas mot en mer allmän teori som 
stärker konceptets reliabilitet och trovärdighet.  

Sambandet mellan teori och metod sätter ramen för den 
kreativa processen. Det är inom ramen för teorin som 
det konceptuella arbetet kan röra sig. Enligt Goat & 
Wang (2002) ska designteoretikern (inte rockstjärnan) 
Gary T. Moore ha definierat teori som en uppsättning 
sammanhängande begrepp som förklarar ett fenomen. 
Moores fokus på teori ligger på det observerbara i 
omgivningen som uttrycks genom konkreta observa-
tioner, eller mer abstrakta principer. Moore listar sin defi-
nition av teori i sex punkter som kan ses som en generell 
beskrivning av teori för en kreativ arbetsprocess. (Groat 
& Wang, 2002) Sambandet mellan de sex punkterna 
illustreras i Figur 20.

Det teoretiska sambandet enligt Moore kan i den här 
studien tillämpas i processen med att bygga upp en 
teori som är tillämpbar och kan testas i konceptutveck-
lingen. För de processrelaterade målen innebär det att 
ingående parametrar kan identifieras genom teoretiska 
iakttagelser och påståenden för att sedan konkretiseras 
och testas mot koncepten. 

Moores beskrivning av teoretiskt samband 

(Groat & Wang, 2002)

1. En uppsättning påståenden och observationer 
är mänskliga iakttagelser som relaterar till den 
upplevda verkligheten. Det kan vara abstrakta 
iakttagelser i den empiriska verkligheten som 
ger sig i uttryck genom objekt i vår omgivning. 

2. Logiskt samband mellan påståenden 
och observationer är hur iakttagelserna 
kategoriseras och förhåller sig till varandra. 
Det kan exempelvis vara upplevd storlek, 
relativt avstånd, materialitet och så vidare. 

3. En uppsättning slutsatser som förankras 
i sambandet mellan påståendena. 
Slutsatserna definieras genom de samlade 
intrycken av iakttagelserna och sambandet 
mellan dem. Genom att se det logiska 
sambandet mellan observationerna kan 
vi dra slutsatser av våra iakttagelser. 

4. Koppla slutsatser till empirisk verklighet 
är hur slutsatserna av våra iakttagelser 
förhåller sig till verkligheten. Slutsatserna 
konkretiseras och relaterar till den empiriska 
verklighet som vi befinner oss i. 

5. Antaganden eller förutsättningar som 
underbygger teorin formuleras genom 
relationen mellan den empiriska verkligheten 
och slutsatserna av våra iakttagelser. 

6. Testbarhet av teorin är den faktiska teorin som 
implementeras och testas i en designprocess.  
Testbarheten av teorin relaterar både till det 
logiska sambandet mellan iakttagelserna 
och teorins generella applicerbarhet. Figur 20: Teoretiskt samband enligt Gary T. Moore
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3.4 AR KITE KTU RTEOR I
I vår livsmiljö utsätts vi konstant för intryck från vår 
omgivning. Vi rör oss, hör ljud, känner lukter och ser for-
mer. Vår omgivning definieras genom våra sinnen. Våra 
intryck och vårt medvetande avgränsas till den upplevda 
rumsvolymen vi befinner oss i (Davies, 2011). Även om 
du står högt uppe på ett berg avgränsas du av marken 
du står på och den blå himlen som ett abstrakt element 
som definierar det upplevda rummet. I skogen skapas 
diffusa rum mellan de vertikala trädstammarna och 
trädkronornas grenar. Även ett enskilt träd kan skapa en 
rumslig volym där marken och trädkronan blir de hori-
sontellt avgränsande elementen.

Detta är exempel på naturliga element som skapar 
rumsliga volymer. På samma sätt skapas rum i vår 
bebyggda miljö, och det är när vi genom fysiska ele-
ment skapar rum som arkitekturen kommer in. Arkitektur 
handlar om att strukturera och organisera element till en 
helhet. I en stadsmiljö bildas torg och stråk mellan byg-
gnader där fasaderna är de rumsligt avgränsande ele-
menten. Stadsrummen kan vara mer eller mindre slutna 
vilket ger platserna olika karaktär och kvalitet. Även en 
byggnad kan vara mer eller mindre sluten vilket påverkar 
hur vi definierar rummet. För en byggnad definieras 
rumsligheten av relationen mellan de fysiska element 

som omsluter rummet. Det som styr vår uppfattning av 
de rumsligt avgränsande elementen är den visuella for-
men, dimensionerna, skalan och ljuset. (Ching, 2014)

Rummets gränser bestäms av elementens form. Det som 
avgränsar ett rum är de omslutande elementens ytor. 
Den rumsliga formen begränsas därför till det visuella, 
det vi kan betrakta. På samma sätt som ett rum bildas 
under ett träd där trädkronan bidrar till en rumsbildning, 
avgränsas den rumsliga volymen för en byggnad av det 
horisontellt avgränsande planet. Relationen mellan de 
horisontellt avgränsande elementen påverkar rummets 
rymdkänsla. (Ching, 2014)

Kvaliteterna för ett rum bestäms av de rumsbildande 
elementens egenskaper. Hur vi tolkar kvaliteterna är en 
delvis subjektiv bedömning som beror på vilka pref-
erenser vi har för rumslig kvalitet. Det kan vara såväl 
kulturella som individuella skillnader som gör att bedöm-
ningen kan skilja. Även rummets kontext och funktion 
bidrar till att bedömningen av rumslig kvalitet kan vari-
era. Sambandet mellan rumslig kvalitet och elementens 
rumsbildande egenskaper enligt Ching (2014) illustreras 
i tabellen nedan. (Ching, 2014)

Rumsliga kvaliteter 

• Gestaltning
• Färg, textur, 

mönster, ljud 
• Proportion, skala
• Tydlighet 
• Grad av slutenhet, 

vyer och siktlinjer, ljus 

Arkitektoniska kvaliteter för rum

Egenskaper för rumsbildning

• Form
• Yta
• Kanter
• Dimensioner
• Konturer 
• Öppningar

Figur 21:  Naturlig rumsbildning 
under ett träd där trädkronan är det 
horisontellt avgränsande planet. 
Bild: (Stokes, Jim, 1960)
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Visuell form och skala 
Den visuella formen av ett objekt utgår från det per-
spektiv vi betraktar objektet. Former kan tolkas olika 
beroende på varifrån objektet betraktas (Ching, 2014). 
Den visuella formen referera inte till objektets faktiska 
dimensioner, utan bestäms av hur vi uppfattar objektet i 
förhållande till vår omgivning (Ching, 2014). Den visuella 
formen har länge beaktats inom arkitekturen där gestalt-
ningen har utgått från betraktarens ögon. Ett gammalt 
exempel är Akropolis i Aten där teorin om den visuella 
skalan har tillämpats för att byggnaden ska se större 
ut, inge respekt och signalera makt. Avståndet mellan 
kolonnerna är längre i mitten och kortare ut mot kanterna 
vilket ger effekten att vi upplever byggnaden större än 
den faktiskt är. Vi betraktar kolonnraden som symmetrisk 
och bestämmer därför avståndet mellan kolonnerna i 
förhållande till varandra. Arkitekturen leker då med de 
faktiska dimensionerna och spelar ett spratt med vårt 
perspektivseende. 

Antropometri och den mänskliga skalan
Antropometri inom arkitektur baseras på dimensioner 
och proportioner av den mänskliga kroppen (Ching, 
2014). Den mänskliga skalan är inget absolut mått 
eftersom våra individuella skillnader är stora. Men vi 
kan däremot bestämma hur objekt förhåller sig till våra 
mänskliga proportioner. Det är en taktil bedömning som 
bestäms av det vi faktiskt når och kan beröra (Ching, 
2014). Gamla måttenheter som tum, fot eller famn är 
exempel där den mänskliga skalan har använts för att 
bedöma hur stort, litet, långt eller kort något är. Om vi 
precis når runt trädstammen är trädets omkrets en famn 
och så vidare. På samma sätt kan vi till exempel bedöma 
bredden av ett rum om vi når mellan väggarna, eller 
rumshöjden om vi kan nå taket. När ett objekt är utanför 
måttet för den mänskliga skalan måste vi göra en visuell 
bedömning av hur vi upplever att objektet förhåller sig till 
verkligheten (Ching, 2014). Antropometri är ett förhålln-
ingssätt till den mänskliga skalan som baseras på teorin 
om att former och rum kan betraktas som en förlängning 
av den mänskliga kroppen (Ching, 2014).

Figur 23:  Vitruvian 
man av Leonardo da 
Vinci omkring år 1490. 
Proportioner av den 
mänskliga kroppen 
enligt vitruvius. Foto: 
(viatour, 2007)

Figur 22: Akropolis, 
Aten. Avståndet mellan 
kolonnerna leker med 
den visuella skalan. Foto: 
(Katiskadi, Sofia, u.d.)
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3.5 PARAM ETRAR FÖR KONCE PTUTVECKLI NG

Arkitektoniska parametrar 
Med utgångspunkt i de arkitektoniska kvaliteterna för 
rum som presenterades i Avsnitt 3.4 kan vi söka efter 
relevanta parametrar för hur koncepten kan komma att 
påverka de rumsliga kvaliteterna. Konceptutvecklin-
gen berör rummets horisontellt avgränsande element 
som definierar rummets volym. Rumsvolymens gränser 
bestäms av elementens form. Hur vi upplever formen 
förhåller sig till den visuella skalan och påverkar därför 
hur vi upplever rymden i rummet. Vad som anses vara 
goda rumsliga kvaliteter bestäms bland annat av rum-
mets funktion. Med det resonemanget kan vi identifiera 
parametrar för rumslig kvalitet som kan testas i en kon-
ceptutveckling. 

Tekniska parametrar 
För att koncepten ska kunna kopplas till den empiriska 
verkligheten behöver de sättas i en realistisk kontext 
med ett mer tekniskt förhållningssätt. För att koncepten 
ska vara trovärdiga behöver de kunna testas mot tekni-
ska parametrar som stärker konceptens potentiella 
tillämpbarhet. Konceptens tekniska egenskaper kan 
visas genom en trovärdig teknisk beskrivning som visar 
relevanta beräkningar och konstruktionsprinciper. Det 
gäller då att hitta en nivå på den tekniska beskrivningen 
som är tillräcklig för att stärka konceptets trovärdighet 
men som nödvändigtvis inte i detalj löser alla tekniska 
frågor. De tekniska parametrarna blir en vägledning till 
hur koncepten på ett enkelt sätt kan testas mot den 
empiriska verkligheten. 

Prioritet och hierarki
De identifierade parametrarna sätter ramen för hur 
konceptutvecklingen ska bedrivas i den här studien. De 
arkitektoniska parametrarna prioriteras framför de tekni-
ska för att utveckla koncepten ur ett bredare perspektiv. 
Koncepten testas sedan mot de tekniska parametrarna 
för att stärka deras trovärdighet och tillämpbarhet. Den 
arkitektoniska analysen av de ingående parametrarna 
börjar med att studera volym och funktion för den kon-
ceptuella idén på ett generellt plan. Analyserna ligger 
sedan till grund för att succesivt öka detaljnivån på kon-
ceptutvecklingen med avseende på form och rymd. 

Arkitektoniska parametrar för konceptutveckling

• Volym
• Funktion
• Form
• Rymd

Tekniska parametrar för konceptutveckling 

• Konstruktionsprinciper
• Beräkningar
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4.1 G R U N D LÄGGAN D E KONCE PTI DÉ
Syftet med konceptutvecklingen i den här studien är att 
testa den konceptuella grundidé som presenterades i 
Kapitel 2.5. Konceptutvecklingen ska undersöka möj-
ligheten att tillämpa den här typen av konceptprincip 
i verkliga projekt. Till att börja med måste därför kon-
ceptet sättas i en mer realistisk kontext än det som tidi-
gare presenterats. Med utgång i det tidigare studerade 
referensprojektet Magasin X anpassas därför skalan för 
den konceptuella grundidén och jämförs mot refer-
ensprojektet. Jämförelsen visar en vision för hur kon-
ceptet skulle kunna tillämpas. Tidigare har utmaningar 
med spännvidder och bjälklagstjocklek identifierats som 
arkitektoniska utmaning för träbyggande. Skissen visar 
hur konceptet skulle kunna ersätta ett konventionellt 
träbjälklag av limträbalkar och KL-skivor och klara ökad 
spännvidd utan att inskränka på rumshöjden. 

I sektionen för Magasin X i Figur 24 är bjälklagets 
primärriktning tvärgående. För konceptskissen i Figur 
25 är primärriktningen ändrad och går istället längs 
med huskroppen. Det välvda bjälklaget fungerar som 
sekundärt element och vilar mot primärbalkar i husets 
längsgående riktning. 

Med den teoretiska bakgrund som presenterades i Kapitel 2 och 
den processrelaterade metod som utvecklades i föregående 
kapitel bedrivs i detta kapitel den praktiska konceptutvecklingen. 
De arkitektoniska och tekniska parametrar som identifierats i de 
teoretiska studierna blir vägledande i konceptutvecklingen. Kon-
ceptens utformning testas och analyseras mot de arkitektoniska 
parametrarna volym, funktion, form och rymd. Sedan utvecklas 
koncepten mot de tekniska parametrarna genom konstruk-
tionsprinciper och enklare beräkningar. En sammanfattning av 
resultatet av konceptutvecklingen presenteras i Kapitel 5. 

Figur 24:  Sektion bjälklag Magasin X, Skala 1:200 (A4). 
Ursprunglig Illustration: (Vasakronan; White arkitekter, 
2018). Editerad av Anton Magnusson (Författaren)

Figur 25:  Sektion konceptskiss, skala 1:200 (A4)
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För att undersöka sambandet mellan bjälklagstjocklek 
och spännvidder studeras sektionen för Magasin X i 
Figur 24. Sektionen visar ett bjälklag med primärbalkar i 
två fack med olika spännvidder, 7,2 meter respektive 5,4 
meter. Centrumavståndet mellan primärbalkarna är 5,4 
meter. Balkarna för den längre spännvidden bygger mer 
på höjden och inskränker på rumshöjden. För att få en 
tydligare bild av förhållandet mellan bjälklagstjockleken 
och spännvidden beräknas en förhållandefaktor mel-
lan spännvidd och total bjälklagshöjd (inklusive primär-
balkar) för exemplet med Magasin X.

Förhållandefaktorn visar hur spännvidden förhåller sig till 
bjälklagstjockleken. Värdena för Magasin X indikerar att 
det finns ett samband då de båda värdena 5,4 och 5,5 
är snarlika. Viktigt att poängtera är att Magasin X är ett 
komplext träbyggnadsprojekt där det primära bärverket 
även dimensionerats för att klara stomstabilitet vilket har 
lett till grova dimensioner för primärbalkarna. Ett mer 
generellt förhållande mellan spännvidd och total kon-
struktionshöjd kan i tidiga skeden antas vara 10 (Croc-
etti, 2019). 

För det grundläggande konceptets prototyp som pre-
senterades i Kapitel 2,6 var spännvidden 1,2 meter 
och tjockleken 120 millimeter. Det ger en motsvarande 
förhållandefaktor på 10. För konceptskissen i Figur 25 
har spännvidden antagit motsvarande värde som för 
Magasin X men spänner istället över båda facken, det 
vill säga omkring 12,5 meter. Proportionerna för bjälkla-
get i konceptskissen är samma som för prototypen vilket 
innebär att konceptet antas kunna bibehålla förhållan-
defaktor 10. Det är ett hypotetiskt antagande och det 
finns hittills inget som styrker att det skulle vara möjligt 
rent konstruktivt för exemplet med Magasin X. Men det 
betraktas i detta skede som en vision för vidare koncep-
tutveckling.

Spännvidd primärriktning 5400  7200
Total bjälklagshöjd    980  1340

Förhållandefaktor    5,5    5,4

Med en spännvidd på 12,5 meter ger förhållandefaktor 
10 en total bjälklagstjocklek på 1250 millimeter. Förhål-
landet avser den totala bjälklagstjockleken, men i mitten 
av den välvda strukturen är bjälklagets tjocklek endast 
400 mm inklusive motsvarande installationsgolv som 
för Magasin X. Bortser man från stålstagen och räknar 
undersidan av den välvda formen som rumsbildande blir 
förhållandefaktorn istället omkring 30 i mitten av bjälkla-
get. Det innebär att även om den totala bjälklagstjockle-
ken skulle behöva ökas till motsvarande förhållandefak-
tor som för Magasin X skulle mittendelen av bjälklaget 
ändå anta ett högre värde och ge en ökad rumshöjd 
än motsvarande bjälklag för Magasin X. För att sätta 
konceptet i en mer allmän kontext följer en mer generell 
konceptutveckling senare i detta kapitel.  

Tabell 1: Förhållande mellan total bjälklagstjocklek 
och spännvidd för Magasin X. Mått i millimeter.
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4.2 VOLYM
En vanlig stomindelning för träkonstruktioner är 6x6 
meter, och som tidigare nämnts kan ett generellt förhål-
lande mellan spännvidd och bjälklagstjocklek antas vara 
10 (Crocetti, 2019). För illustrationerna i Figur 26-28 har 
bjälklagstjockleken satts till 1 meter för samtliga spän-
nvidder vilket ger varierad förhållandefaktor. Det görs 
för att ge en mer övergripande analys av rumsbildning 
utan att i detta skedet låsa sig till en specifik bjälklag-
shöjd. Som referens för konceptutvecklingen används 

därför en pelar-balkstomme med en stomindelning på 
6x6 meter och en bjälklagshöjd på 1 meter. För illustra-
tionerna används en basplan på 12x18 meter med en 
våningshöjd på 4 meter. Illustrationerna kan antingen 
läsas som en typbyggnad eller som ett utsnitt i en större 
byggnad. Pilarna i illustrationerna visar den rumsliga 
riktningen, och de färgade ytorna ska illustrera rumslig 
volym.

6M 6M 

6M 9M 

12M 6M 

Figur 26:  Rumslig riktning och volym för Referens 6M, skala 1:400 (A4)

Figur 27:  Rumslig riktning och volym för Referens 9M, skala 1:400 (A4)

Figur 28:  Rumslig riktning och volym för Referens 12M, skala 1:400 (A4)
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För konceptskisserna ökar endast spännvidden i 
sekundärriktningen vilket innebär att primärbalkarna 
inte behöver dimensioneras för en längre spännvidd än 
6 meter. För Referens 6M blir rumsbildningen begrän-
sad till 6 meter i båda riktningar. Det bildas då lika stora 
rumsvolymer i båda riktningarna vilket inte skapar någon 
tydlig rumslig riktning. För konceptskisserna blir den 
rumsliga riktningen tydligare då pelarraderna separeras 
och ”öppnar upp” rummet mellan pelarraderna.  Genom 
att jämföra konceptskisserna med Referens 6M i Figur 
26-28 syns hur rumsligheten ökar i konceptets primär-
riktning då pelarraderna dras isär. 

Koncept 9M ligger nära ett generellt problemområde 
för träkonstruktioner då ett normalt pelar-balksystem 
av limträ fungerar bäst med en stomindelning upp till 8 
meter (Vasakronan; White arkitekter , 2018). Det styrks 
även av Moelvens byggsystem Trä8 där systemet som 
namnet antyder är anpassat att klara spännvidder på 
max 8 meter (Moelven, 2019). Illustrationerna visar hur 
rumsligheten ökar från 6 till 9 meters spännvidd. En 
ökning av spännvidden med 50% skapar mer volym och 
rummet begränsas minde av pelarraderna i primärrikt-
ningen. 

När spännvidden ökar till 12 meter i Koncept 12 M ska-
pas ett stort öppet rum som inte styrs av några pelar-
rader. För den antagna basplanen för illustrationerna 
innebär det ett obrutet rum med full flexibilitet. Den 
högsta rumshöjden är då i mitten av rummet vilket är en 
tydlig rumslig kvalitet. För konceptet skulle det innebära 
en stor fördel med avseende på rumslighet eftersom 
rymdkänslan skulle öka för rummet. Den kraftigt ökade 
spännvidden för Koncept 12M ställer höga konstruktiva 
krav på konceptet, men den rumsliga vinsten kan vara 
eftersträvansvärt för byggnader som kräver hög flexi-
bilitet och stora öppna rum. För att studera hur flexibi-
liteten påverkas av stomindelningen följer i nästa avsnitt 
en analys av rummets funktionella flexibilitet kopplat till 
möblerbarhet. 
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Figur 31:  Rumsbildning och rörelseriktning för Referens 12M, skala 1:400 (A4)

Figur 30:  Rumsbildning och rörelseriktning för Referens 9M, skala 1:400 (A4)

Figur 29:  Rumsbildning och rörelseriktning för Referens 6M, skala 1:400 (A4)

4.3 FU N KTION
För att studera den funktionella flexibiliteten i plan jäm-
förs hur möblerbarheten påverkas av stomindelningen. 
För en generell analys för möblerbarhet har planerna 
möblerats som ett kontorslandskap med grupper om 6 
kontorsplatser. Det anses vara en lämplig referens för 
möblering då det på ett enkelt sätt sätter koncepten i 
en kontext och visar skalan på ett tydligt sätt. Möblerin-
garna kan ses som ett möjligt användningsområde, men 
framförallt bör de betraktas som just skalreferens för 
analys av den funktionella flexibiliteten. Illustrationerna 

utgår från samma jämförelser mellan stomindelning som 
gjordes för rumslig volym. Pilarna illustrerar här rum-
mens rörelseriktning och de färgade ytorna ska illustrera 
rumsbildningen som avgränsas av pelarindelningen. 

För Referens 6M är rumsbildningen kvadratisk med 
samma rumslig avgränsning i båda riktningar. Det inne-
bär begränsad flexibilitet för möblering och möjlighet till 
större öppna ytor. Samtliga rum begränsas till en maxi-
mal obruten rumsbredd på 6 meter. 
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Koncept 9M har en rektangulär rumsbildning vilket inne-
bär ökade möjlighet till öppna rum. Konceptet möjliggör 
fria ytor med en rumsbredd på 9 meter vilket ökar den 
funktionella flexibiliteten för rummet. En intressant iakt-
tagelse är att rumsbildningen kopplat till fria ytor bara 
styrs av pelarindelningen i en dimension. Möjligheten 
till fria öppna ytor påverkas med andra ord inte om 
stomindelningen till exempel skulle ökas till 9x9 meter. 
Naturligtvis påverkas möblerbarheten och övrig flexi-
bilitet, men iakttagelsen är intressant då fria ytor är en 
starkt bidragande parameter för rumslig flexibilitet. Även 

möblerbarheten ökar för Koncept 9M med fler tänkbara 
möbleringar än de som visas i illustrationerna.

Koncept 12M inbär att större lokaler skulle kunna hål-
las fria från pelare utan någon rumslig avgränsning. 
Exemplet med rörelseriktning längs med primärrikt-
ningen visar kvaliteten med ett obrutet rum fritt från 
rumslig avgränsning från pelare. Rummet separeras inte 
i olika delar vilket innebär full flexibilitet för funktion och 
möblerbarhet i plan. 

Figur 31 (forts.): Rumsbildning och rörelseriktning för Referens 12M, skala 1:400 (A4)

Figur 30 (forts.): Rumsbildning och rörelseriktning för Referens 9M, skala 1:400 (A4)

Figur 29 (forts.): Rumsbildning och rörelseriktning för Referens 6M, skala 1:400 (A4)
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4.4 FOR M
För tidigare illustrationer har formen varierat eftersom 
samma bjälklagstjocklek har antagits oavsett spännvidd. 
Det innebär att det ställs högre krav på konceptets 
konstruktiva styrka med ökad spännvidd. Inledningsvis 
i detta kapitel resonerades kring förhållandet mellan 
bjälklag och våningshöjd där faktor 10 kan ses som ett 
generellt förhållande i tidiga skeden. Det är dock just 
ett generellt förhållande som inte alltid är förenat med 
verkligheten. För vissa typer av projekt ställs högre krav 
på konstruktionen vilket innebär att dimensionerna ökar. 
Exemplet med Magasin X är ett sådant exempel där 

förhållandefaktorn låg strax under 6. Konceptet kan även 
visa sig ha tillräckligt hög konstruktiv styrka att förhållan-
defaktorn i vissa fall kan ökas. Jämförelsen mellan olika 
förhållandefaktorer blir intressant för en bredare analys 
av konceptets användningsområden. För att undersöka 
hur olika förhållandefaktorer påverkar konceptets form 
och rumslighet utvecklas Koncept 9M i detta avsnitt. 
Konceptet har tidigare i konceptutvecklingen visat styr-
kor med avseende på rumslighet och flexibilitet och lig-
ger samtidigt nära träbyggandets generella problemom-
råde med spännvidder över 8 meter.  
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Figur 33:  Förhållandefaktor 8 (t.v) respektive 6 (T.H). Skala 1:200 (A4)

Figur 32:  Förhållandefaktor 15 (t.v) respektive 10 (T.H). Skala 1:200 (A4)
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Skulle konceptet klara att öka förhållandefaktorn till 15 
med bibehållna konstruktiva egenskaper jämfört med 
ett generellt bjälklag med förhållandfaktor 10 skulle det 
innebära att spännvidden kan ökas från 6 meter till 9 
meter med bibehållen bjälklagstjocklek. Det skulle inne-
bära att konceptet är fullt kompatibelt för ett stomsystem 
på 6x6 meter men klara 9 meters spännvidd exempelvis 
för utvalda rum som kräver längre spännvidd. Stämmer 
detta antagande skulle det innebära ett stort framsteg 
för ökad rumslighet för konceptet. För höga värden på 
förhållandefaktorn blir konceptutvecklingen snarare en 
konstruktiv uppgift eftersom den rumsliga effekten av 
det välvda bjälklaget minskar.

För lägre värden på förhållandefaktorn ger det initialt 
en ökad bjälklagstjocklek och lägre rumshöjd i rummets 
ytterkanter. Men låg förhållandefaktor innebär även en 
kraftigare bågform vilket bidrar till att rumshöjden ökar 
kraftigare mot mitten av rummet. Effekten av konceptets 
välvda form bidrar då till ökad rymdkänsla i mitten av 
rummet om bågformen anses vara rumsbildande. Kan 
den ökade rymdkänslan i mitten av rummet kompensera 
för den initialt lägre rumshöjden skulle det innebära att 
våningshöjden skulle kunna vara oförändrad med ökad 
spännvidd. En brantare bågform får även konstruktiva 
fördelar då den konstruktiva effekten ökar med minskad 
radie (Crocetti, 2019). 

För låga värden på förhållandefaktorn innebär det att 
stålstagen hamnar förhållandevis lågt i förhållande till 
rumshöjden. Stålstagen kan då vara skrymmande och 
störa den fria rumsvolymen. För konceptutveckling med 
låga värden på förhållandefaktorn skulle därför stålsta-
gens placering och utformning kunna utvecklas för att 
inte inskränka på den fria rumsvolymen. 

En intressant konstruktiv uppgift skulle vara att stud-
era förhållandet mellan styvhet och förhållandefaktor. 
Ansatsen är att konceptprincipens konstruktiva styrka 
ökar exponentiellt med minskad förhållandefaktor eft-
ersom effekten av bågformens konstruktiva styrka ökar 
med minskad radie. Vidare skulle konceptens förhållan-
defaktor kunna optimeras med avseende på rumslighet 
och styvhet. Stämmer antagandet skulle det innebära 
att konceptprincipen kan svara upp mot träbyggandets 
utmaningar med styvhet och vibrationer. 
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4.5 RYM D
Jämförelsen mellan olika förhållandefaktorer i 
föregående avsnitt visar att effekten av den välvda struk-
turen ger en ökad rymdkänsla. Jämförelsen blir även 
intressant med avseende på våningshöjd då samma 
resonemang potentiellt skulle kunna innebära minskad 
våningshöjd med bibehållen rymdkänsla. För konceptut-
veckling med avseende på våningshöjd studeras därför 
hur rumsbildningen påverkas om våningshöjden sänks. 
Jämförelser av våningshöjd görs med Koncept 9M med 
förhållandefaktor 10. Konceptet jämförs mot ett mots-
varande traditionellt bjälklag med faktor 10.
De teoretiska studierna av rumsbildning i Kapitel 3.4 

visar att den mänskliga skalan påverkar hur vi förhåller 
oss till objektets form och proportioner. Den visu-
ella formen av ett objekt definieras från det perspek-
tiv vi betraktar objektet (Ching, 2014). Perspektivet 
för det betraktade objektet utgår med andra ord från 
ögonhöjden. För konceptutvecklingen innebär det att 
volymen ovanför ögonhöjd blir det som påverkar hur 
vi upplever avståndet till det horisontellt avgränsande 
planet. För att analysera hur våningshöjden påverkar 
rumsbildningen studeras därför rumsvolymen i förhål-
lande till ögonhöjden. Ögonhöjden har satts till 1700 
mm för illustrationerna.

Figur 39:  Rymdkänsla för koncept i rummets ytterkanter. Skala 1:200 (A4)

Figur 38:  Rymdkänsla för Koncept i mitten av rummet. Skala 1:200 (A4)

Figur 37:  Rymdkänsla för referensbjälklag med förhållandefaktor 10. Skala 1:200 (A4)

2450
3500

r = 1350

1/2L

2450
3500

1/4L

r = 1150

1/2L

r = 750
3500

2450

2950
4000

r = 1650

1/4L

1/2L

r = 1250
4000

2950

2950
4000

r = 1850

1/2L



35

4. Konceptutveckling

Illustrationerna visar att effekten av den välvda formen 
blir stor även långt ut i rummets kanter. För jämförelserna 
mellan de olika våningshöjderna tycks koncepten ge lika 
stor rymdkänsla för den lägre våningshöjden som mots-
varande referensbjälklag för den högre våningshöjden. 
Det innebär att våningshöjden teoretiskt skulle kunna 
sänkas med bibehållen rumshöjd. 

En avgörande faktor för hur mycket våningshöjden kan 
sänkas är den fria rumshöjden, det vill säga vilken höjd 
stålstagen hamnar på. För illustrationerna hamnar de 
för den lägre våningshöjden på en ”antropometrisk 
acceptabel nivå”, det vill säga utan att inkräkta på den 
fria sfären för de mänskliga proportionerna. I avsnitt 3.4 
beskrivs antropometri som ett förhållningssätt till den 
mänskliga skalan utan exakta mått (Ching, 2014) vilket 
är viktigt att beakta i resonemang kring den fria rum-
shöjden. Skulle förhållandefaktorn minska skulle även 
den fria rumshöjden minska och riskera att hamna på 
en nivå som inkräktar på de antropometriska dimen-
sionerna. Praktiskt taget betyder det att våningshöjden 
behöver anpassas till en acceptabel nivå för fri rumshöjd 
för koncept med låg förhållandefaktor.
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4.6 KON STR U KTION S PR I NCI PE R
Hittills har konceptutvecklingen främst varit en bredare 
arkitektonisk analys av konceptens form. Det har visat 
sig att konceptens för- och nackdelar varierar ber-
oende på vilken form som antas. I avsnitt 4.4 där olika 
förhållandefaktorer mellan bjälklagshöjd och spännvidd 
studerades visade det sig att den rumsliga effekten av 
bågformen ökar med ökad bjälklagstjocklek. Samti-
digt visade samma jämförelse att ökad bjälklagstjock-
lek inskränker på den fria rumshöjden. När koncepten 
sedan testades för olika våningshöjder i avsnitt 4.5 
konstaterades att en ökad bjälklagstjocklek riskerar att 
inskränka på de mänskliga proportionernas fria sfär. 
I enighet med de processrelaterade målen har koncep-
tutvecklingen inte bedrivits för att hitta en optimal form, 
utan snarare belysa konsekvenserna av olika val. Därför 
bedöms inget av alternativen vara ”bättre” eller ”sämre”. 
Men vi kan konstatera att konceptens styrka och 
användbarhet beror på konceptens form. För att ändå 
bestämma en form som utvecklas vidare med ett mer 
tekniskt förhållningssätt bedöms förhållandefaktor mel-

lan 8 och 10 vara mest kompatibelt för ett mer generellt 
användningsområde då de generellt visat styrkor på flera 
områden. 

Jämförelser mellan olika spännvidder i avsnitt 4.2 och 
4.3 visar att flexibiliteten och rumsligheten ökar med 
ökad spännvidd. Efter analys mellan de olika spännvid-
derna konstaterades tidigare att Koncept 9M ligger nära 
träbyggandets generella utmaningar med långa spän-
nvidder. Samtidigt har koncept med 9 meters spännvidd 
visat på övergripande styrkor med avseende på mång-
sidighet och användbarhet i de formsliga analyserna. 
Därför utvecklas Koncept 9M med förhållandefaktor 
omkring 8 till 10 vidare för det här avsnittet. 

Prefabricering och transport 
Tillverkningen av den här typen av konceptprincip 
förutsätter i princip en prefabricerad tillverkning-
sprocess. Det kan då vara lämpligt att tillverka färdiga 
modulelement som sedan monteras på byggarbetsplat-

Figur 37:  Sprängskiss koncept 9M_1

Figur 38:  Illustration 9M_1
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Figur 39:  Detalj koncept 9M_1, Skala 1:100 (A4)

sen. För at hålla nere kostnaderna och minska monter-
ingstiden på bygget eftersträvas en hög prefabricerings-
grad där så stor del av arbetsmoment som möjligt utförs 
under kontrollerade former vid en fabrik. Industriell till-
verkning av moduler innebär då transporter från fabrik till 
bygget. Modulerna bör därför förhålla sig till kompatibla 
modulmått för transporter för att optimera lastutrymmet 
och därmed minska antalet transporter. Maximal bredd 
för transport med lastbil är i 2,55 meter (Transportsty-
relsen 2018). Bredare last kan transporteras men kräver 
olika typer av dispens beroende på hur bred lasten 
är. För laster med en bredd upp till 3,1 meter behöver 
endast lasten märkas ut och kräver varken varningsbil 
eller eskort (Trafikverket, 2019). Det innebär att kostnad-
erna för transporter hålls lägre om bredden inte översti-
ger 3,1 meter. Konceptet kan därför med fördel tillverkas 
med ett modulmått som är nära, men inte överstiger 3,1 
meter. Vanlig bredd för produktion av KL-träskivor är 
mellan 2,4 och 3 meter (Svenskt trä, 2017). För att kon-
ceptet dessutom ska vara kompatibelt med ett modul-
mått på 0,6 meter sätts därmed bredden till 3 meter. Det 
medför att transporter kan utföras effektivt där större 
delen av lastutrymmet kan utnyttjas vilket är en fördel 
både ekonomiskt och hållbarhetsmässigt. 

Beskrivning av Koncept 9M_1
För Koncept 9M_1 används en krökt KL-träskiva med 
tjockleken 200 mm och radien 15 meter. Den böjda 
KL-skivan vägs av med limträbalkar med ett centruma-
vstånd på cirka 820 mm. Den ursprungliga limträbalken 
har standarddimensionen 215x720 mm och kontursågas 
efter den böjda strukturens form. Efter kontursågningen 
är midjan på limträbalken 60 mm vilket skapar utrymme 
för eventuell isolering eller mindre installationsdragnin-
gar mellan limträbalkarna.  Ovanpå limträbalkarna vilar 
en tunnare KL-skiva med en tjocklek på 60 mm som 
skapar ett plant golv. Dragkrafterna tas upp av stålstag 
med diametern 30 mm som är en vanlig dimension för 
stålstag i träkonstruktioner (Träguiden ). Stålstagen går 
genom KL-träskivan och ansluter mot ett stålbeslag på 
KL-skivans kortsida, likt referensbilden i Figur 15 under 
Kapitel 2.5. 

Dimensionerna för bjälklaget har anpassats efter hur 
konceptet förväntas ansluta mot primärbalkar med 
standarddimensionen 215x900 mm. Bjälklagsele-
mentet ansluter då mot primärbalkarna genom att den 
plana KL-skivan vilar på primärbalkarnas ovansida. Den 
totala tjockleken för bjälklaget blir då 960 mm vilket ger 
en förhållandefaktor på 9. För den smalaste delen av 
bjälklagets midja blir motsvarande förhållandefaktor 29. 
Skulle ett installationsgolv installeras likt exemplet med 
Magasin X skulle den totala bjälklagstjockleken bli 1 110 
mm vilket ger en förhållandefaktor på 8 för den totala 
höjden och 20 för midjan. 

Mötet mellan stålstagen och KL-skivan blir en viktig 
detalj både estetiskt och tekniskt. För att undvika att 
stålbeslaget blir synligt från undersidan döljs besla-
get så att undersidan av KL-skivan täcker anslutnin-
gen enligt illustrationerna i Figur 38–40. Det innebär 
att undersidan blir fri från synliga beslag och kan möta 
primärbalkarna på ett bra sätt. Det innebär även att stål-
stagen hamnar cirka 100 mm ovanför bjälklagets lägsta 
punkt vilket ökar den fria rumshöjden. 

Byggbarhet Koncept 9M_1
Flera av de ingående momenten för produktion av 
Koncept 9M_1 är etablerade och standardiserade. 
Konceptet utgår från standarddimensioner för både 
limträbalkar och KL-skivor. Möjligheten att efterbearbeta 
träprodukter med profilering och fräsning är standard 
för de flesta stora KL- och limträproducenterna (Svenskt 
trä, 2016) (Svenskt trä, 2017).  Det mest avancerade 
momentet är tillverkningen av det krökta KL-elementet. 
Ett så pass grovt element anses inte kunna böjas i efter-
hand vilket betyder att KL-skivan skulle behöva tillverkas 
efter den givna radien. Referensbilden i Figur 15 visar 
möjligheten att tillverka böjda KL-skivor. Dock är till-
verkningen av krökta KL-element i dagsläget en relativt 
oetablerad metod Sverige vilket ger ett mer komplicerat 
produktionsförfarande med ökade produktionskost-
nader som följd.
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och hamnar i jämvikt. Figur 43 visar hur dragkrafter och 
tryckkrafter förhåller sig till varandra när ett träd böjs.  
(Gordon, 1978) 

För att relatera till konceptet innebär det att när KL-
elementet böjs till den givna radien kommer det byggas 
upp dragkrafter på skivans ovansida och tryckkrafter i 
skivans underkant. Vid vertikal belastning kommer ski-
van vilja rätas ut vilket ger ökade tryckkrafter på ovan-
sidan och ökade dragkrafter på undersidan, det vill säga 
i rakt motsatt riktning som de uppbyggda krafterna från 
böjningen. 

Beskrivning av Koncept 9M_2
För Koncept 9M_2 är det böjda KL-elementet bety-
dligt tunnare än det tidigare presenterade Koncept 
9M_1. Det innebär att den konstruktiva styrkan för 
KL-elementet avtar och det ställs istället högre krav på 
limträbalkarnas bärförmåga. Med den korta teoretiska 
bakgrunden till fördelen med böjt trä utvecklas kon-

Teknisk utveckling av koncept
För att rationalisera arbetsmomenten i produktionssk-
edet utvecklas Koncept 9M_2 med en tunnare KL-skiva 
som kan böjas i ett stycke. Den böjda KL-skivan utgår då 
från ett rakt standardelement med höjden 60 mm som 
sedan formas vid montering. Hur mycket ett träelement 
kan böjas styrs av förhållandet mellan radie och tjocklek 
(Crocetti, 2019). Det finns exempel där träelement med 
en tjocklek på 45 mm har böjts till en radie av 9 meter 
vilket ger ett förhållande mellan radie och tjocklek på 
1:200 (Crocetti, 2019). För en 60 mm tjock KL-skiva 
som böjs till en radie på 15 meter blir förhållandet 1:250 
vilket inte borde vara några problem att böja i ett stycke. 

Trädets uppbyggnad innebär dessutom att det finns en 
konstruktiv styrka med att böja trä. Ett träd växer snab-
bare för de yttre årsringarna (splintveden) än i kärn-
veden längre in mot mitten. Det bildas därför en typ 
av naturlig förspänning som innebär att det i naturligt 
tillstånd är dragkrafter i ytterkanterna och tryckkrafter i 
mitten av trädet. När ett träd böjs avlastas mittendelen 

Figur 40:  Sprängskiss koncept 9M_2

Figur 41:  Illustration 9M_2
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ceptet även med böjda limträbalkar. Balkarna tillver-
kas då som krökta limträbalkar med radien 15 meter. 
Efter tillverkningen kapas istället ovansidan till en plan 
yta. Tillverkning av krökta limträelement är en vanligt 
förekommande process och produktionskostnaden 
för krökta limträbalkar är inte avsevärt mycket högre 
än kostnaderna för en rak limträbalk, uppskattnings-
vis 40–50% högre (Crocetti, 2019). Det innebär att 
konceptets konstruktiva styrka kan öka med relativt små 
medel. 

De yttre dimensionerna för Koncept 9M_2 är samma 
som för Koncept 9M_1. Då den böjda KL-skivans 
tjocklek minskar från 200 till 60 mm innebär det att 
limträbalkarnas midja ökar till 180 mm vilket ökar utrym-
met mellan balkarna och skapar mer plats för isolering 
eller installationer. Anslutningen av stålstagen möter ett 
beslag som fäster in i limträbalkarna. Stålstagen ham-
nar då i nivå med bjälklagets lägsta punkt och behöver 
därför inte gå igenom KL-skivan. Den fria rumshöjden 
minskar med 100 mm jämfört med anslutningen i Kon-
cept 9M_1. Däremot kan de arkitektoniska värdena 
diskuteras mellan de olika anslutningarna. Den senare 
anslutningen möter hörnet på bjälklaget och markerar 
gränsen mellan bjälklaget och de anslutande vertikala 

elementen på ett tydligt sätt, vilket har identifierats som 
en rumslig kvalitet i avsnitt 3.4. 

Byggbarhet Koncept 9M_2
I stort sett är samtliga ingående komponenter för 
Koncept 9M_2 relativt vanliga och standardiserade. 
KL-skivorna utgår från ett vanligt standardsortiment, 
och tillverkningen av krökta limträelement är en väleta-
blerad metod för den svenska träindustrin (Svenskt trä, 
2016). Även anslutningen av stålstagen liknar vanligt 
förekommande beslag för limträkonstruktioner. Det mest 
avancerade momentet vid tillverkning är att böja KL-ski-
van till rätt form. 

Genom att analysera de olika konstruktionsprinciperna 
anses Koncept 9M_2 har fördelar med avseende på 
byggbarhet eftersom tillverkningsprocessen bedöms 
kunna utföras med rationella och standardiserade 
metoder. Även anslutningsdetaljerna mellan stålstagen 
och limträbalkarna bedöms vara både enklare och mer 
estetiskt tilltalande då de möter hörnet på bjälklaget på 
ett tydligt sätt. Därför utvecklas det tekniska resone-
manget vidare för Koncept 9M_2 i nästa avsnitt genom 
enklare material- och hållfasthetsberäkningar. 

Figur 42:  Detalj koncept 9M_2, Skala 1:100 (A4)

Figur 43:  Ett träd är som starkast under böjning. 
T (tension) står för dragrafter och c (compression) 
står för tryckkrafter.  Illustration: (Gordon, 1978)
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4.7 B E RÄKN I NGAR

Materialförhållande Koncept 9M_2
Materialvolym har beräknats för ingående material för 
en modul av Koncept 9M_2. För volymberäkningar, se 
Bilaga 1. 

Tabell 2: Volym för ingående material i Koncept 9M_2

Material   Beteckning Volym (m3) Volymandel (%)
KL-trä  VKL-trä  3,24  47,4
Limträ  VLimträ  3,57   52,3
Stål  VStål  0,0235  0,344

Total volym Vtot  6,83 m3  (100)

Tabell 4: Massa för ingående material i Koncept 9M_2

Material   Beteckning Massa (kg) Massprocent (%)
KL-trä  mKL-trä  1 120  41,3
Limträ  mLimträ  1 400  51,7
Stål  mStål  188  6,94

Total massa mtot  2 710 kg (100)

Tabell 3: Karaktäristisk densitet för ingående material. Källa: (Träguiden, 2017)

Material   Beteckning Densitet (kg/m3) 
KL-trä  pKL-trä,k  350  
Limträ GL30c pGL30c,k  390   
Stål  pstål  7 850  

Massan för ingående material har beräknats enligt 
formeln m=p×V. Insättning av värden ur Tabell 2 och 3.
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Lastberäkningar 
Dimensionering av bjälklag för träkonstruktioner styrs 
huvudsakligen av svikt och vibrationer vilket innebär att 
det ofta är väl tilltagna dimensioner för hållfasthet (Croc-
etti, 2019). Trä har goda brandtekniska egenskaper och 
har ett förutsägbart brandförlopp (Svenskt trä, 2016). 
Det är därför relativt enkelt att dimensionera träkon-
struktioner ur brandsynpunkt (Svenskt trä, 2013). Stål 
däremot tappar sin bärförmåga och smälter vid höga 
temperaturer (Svenskt trä, 2013). Vanligtvis skyddas 
stålkonstruktioner från brand genom att de kläs in med 
obrännbara material eller genom brandskyddsfärg.
 Koncepten består av synliga dragstag av stål som 
ansluter mot träkonstruktionen. Vid ett brandförlopp 
finns då risk att stålet tappar sin bärförmåga. Det kan 
åtgärdas på olika sätt, bland annat genom att stålstagen 
brandskyddsmålas, vilket skulle bli en kostnadsdrivande 
faktor. Men med tanke på att dimensioneringen fram-
förallt styrs av svikt och vibrationer utreds om konceptet 
kan dimensioneras för att klara hållfasthetskrav utan 
samverkan med dragstagen. 
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Figur 44:  Midjans tjocklek blir dimensionerande för Hållfasthetsberäkningar för Koncept 9M_2

Limträbalkarna för Koncept 9M_2 har en midja på 180 
mm. Utan samverkan med stålstagen skulle därför bjälk-
laget kunna ses som ett traditionellt bjälklag med raka 
limträbalkar med dimensionerna 215x180 mm. Hållfas-
thetsberäkningar kan då utföras för ett bjälklag med 9 
meters spännvidd och ett centrumavstånd på 820 mm 
mellan limträbalkarna. Beräkningarna bortser helt från 
samverkan med KL-träskivorna och räknar endast på 
balkarnas hållfasthet för böjning parallellt med fibrerna.
För att se vilka laster bjälklaget utsätts för beräknas den 
totala ytlasten i Tabell 5. Värdet för nyttig last (qk) antas 
det dimensionerande värdet för kontorslokaler enligt 
Boverkets konstruktionsregler, EKS 10 (Boverket, 2016) 
Bjälklagets egenvikt har beräknats ur formeln:

 qe=(mtot/Amodul)×g

Där den totala massan för en modul (mtot) har beräknats 
i Tabell 3. Golvarean för en modul (Amodul) är 9m2. Tyng-
daccelerationen har antagit värdet g = 9,82m/s2.

Tabell 5: Dimensionerande laster för Koncept 9M_2

Kategori     Beteckning Last (kg/m2)
Egentyngd   qe  0,986 
Nyttig last, kategori B  qk  2,5 

Total ytlast   qtot  3,49
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För att få fram den linjära utbredda lasten (q) för varje 
enskild limträbalk multipliceras ytlasten (qtot) med 
balkarnas centrumavstånd (a), enligt Figur 32. Den lin-
jära lasten fås av formeln: 

q= qtot×a

Den linjära utbredda lasten för varje limträbalk blir efter 
insättning av värden: 

q= 2,86 kN/m

Moment för utbredd last fås ur formeln, där L är den 
totala spännvidden för bjälklaget: 

MRd= (qL2)/8

Längden, L är spännvidden förbjälklaget Maximalt 
moment för varje enskild limträbalk blir efter insättning: 

MRd= 27,6 kN/m

Böjmotstånd (S) för limträbalken fås av formeln:

S=(b×h2)/6

Då vi i detta beräkningsexempel endast räknar den 
smalaste delen av limträbalken sätts höjden till 180 mm. 
Efter insättning blir böjmotståndet: 

S= 1,16×10-6 m3

Spänningen fås av formeln: 

ó= MRd/S

Efter insättning:

ó= 23,7 MPa

Beräkningarna visar att den totala spänningen för den 
smalaste delen av midjan på limträbalken i Koncept 
9M_2 uppgår till 23,7 MPa. 

CE-märkt limträ i Sverige tillverkas i hållfasthetsklas-
sen GL30c eller GL30h. Generellt är det tvärsnittspro-
filens höjd som skiljer de båda hållfasthetsklasserna åt. 
Hållfasthetsklass GL30c (c= combined, kombinerat 
limträ) gäller för limträ med fyra lameller eller fler och en 
tvärsnittsprofil där bredd ≥ 90 mm och höjden ≤ 180 
mm. Limträ med upp till tre lameller har hållfasthetsklass 
GL30h (h=homogeneous, homogent limträ) då bredd ≥ 

90 mm och höjden <180 mm. (Svenskt trä, 2016)

För konceptet innebär det att hållfasthetsklass GL30c 
kan antas. Limträ GL30c har ett dimensionerande 
karakteristiskt hållfasthetsvärde (fk) för böjning parallellt 
fibrerna på 30,0 MPa enligt SS-EN 14080 (Svenskt trä 
, 2013). Med andra ord får maximal spänning uppgå till 
30 MPa för bibehållen hållfasthet vilket det beräknade 
värdet för konceptets spänning gör. Faktorn mellan det 
karakteristiska värdet (fk) för limträ GL30c och den 
beräknade spänningen (ó) beräknas:  

Fk/ó = 1,3

Dessa övergripande beräkningar visar att limträbalkarna 
för Koncept 9M_2 är tillräckligt dimensionerade för att 
klara normallaster för ett bjälklag för kontorslokaler utan 
samverkan med stålvajrarna. Beräkningarna har endast 
utförts med enkla lastberäkningar och jämförts med det 
karakteristiska hållfasthetsvärdet för limträ. För fullstän-
dig dimensionering krävs noggrannare beräkningar med 
fler ingående faktorer. Beräkningarna ger ändå en fin-
gervisning att det är möjligt att dimensionera konceptet 
utan hänsyn till samverkan mellan stålstagen. 

Motsvarande beräkningar kan göras för Koncept 9M_1, 
men där är det KL-skivan med tjocklek 200 mm som blir 
dimensionerande. 
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5.1 ANALYS AV KONCE PTUTVECKLI NG E N 
Konceptutvecklingen i den här studien har tydliggjort 
sambandet mellan de parametrar som bidrar till rumsliga 
kvaliteter i en arkitektonisk process. Det har visat sig att 
konceptens styrkor varierar beroende på vilka parame-
trar som prioriteras. 

Förhållandet mellan spännvidd och bjälklagstjocklek har 
i studien visat sig vara tillämpbar inte bara ur ett kon-
struktivt syfte, utan även en för att studera hur rums-
bildningen påverkas av konceptens form. Jämförelsen 
mellan olika förhållandefaktorer visar att effekten av 
konceptens välvda struktur ger en ökad rymdkänsla. 
Genom att anta olika förhållandefaktorer för koncepten 
visade det sig att den rumsliga effekten av bågformen 
ökar då förhållandefaktorn sänks. Låga värden på förhål-
landefaktorn ger då initialt en ökad bjälklagstjocklek och 
lägre rumshöjd i rummets ytterkanter, men den kraftigare 
bågformen bidrar till att rumshöjden ökar kraftigare mot 
mitten av rummet. Samtidigt visade samma jämförelse 
att ökad bjälklagstjocklek innebär att stålstagen riskerar 
att inskränka på den fria rumshöjden.  

Jämförelserna mellan olika stomindelningar visar att 
det finns ett tydligt samband mellan stomindelning och 
funktionell flexibilitet. När spännvidden ökar skapas mer 
volym och rummet avgränsas minde av pelarraderna. 

Resultatet som presenteras i det här kapitlet är uppdelat i två 
delar. Den första delen berör de slutsatser som kan dras från 
konceptutvecklingens arbetsprocess. I den andra delen presen-
teras en sammanfattning av det praktiska konceptförslag som 
växt fram i studien. I nästa kapitel förs en diskussion kring hur väl 
resultatet svarar på studiens inledande frågeställning och hur väl 
de processrelaterade och praktiska målen uppfylls. 

Den rumsliga riktningen blir då tydligare när pelarrad-
erna separeras och öppnar upp rummet mellan pelar-
raderna. Studierna av rumsbildning visar även att de fria 
ytorna bara styrs av pelarindelningen i en dimension 
vilket innebär att möjligheten till fria öppna ytor kan öka 
genom koncepten. 

När konceptens ökade rymdkänsla studerades visade 
effekten av den välvda formen blir stor även långt ut i 
rummets kanter. För jämförelser mellan olika våning-
shöjder tycktes konceptens form innebära att våning-
shöjden skulle kunna sänkas med bibehållen rumshöjd. 
Hur mycket våningshöjden kan sänkas beror på den fria 
rumshöjden till stålstagen. 

Genom konceptutvecklingens olika steg kan vi kon-
statera att konceptets styrka och användbarhet beror 
på dess form. Konceptens för- och nackdelar varierar 
beroende på vilken form som antas. För långa spännvid-
der med låg bjälklagshöjd minskar konceptens rumsliga 
effekt av bågformen och väcker istället frågor om kon-
ceptens konstruktiva styrka. 
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5.2 KONCE PTFÖR S LAG 
Konceptutvecklingen i den här studien har inte bedriv-
its för att hitta ett optimalt koncept, utan snarare belysa 
konsekvenserna av hur koncepten påverkas av de 
olika parametrarna. Men under konceptutvecklingens 
gång har det samtidigt gjorts ställningstaganden som 
inneburit att konceptens detaljnivå ökat och utform-
ningen smalnats av till vad som kan betraktas som ett 
möjligt konceptförslag. Efter analys mellan de olika 
spännvidderna konstaterades att koncepten med 9 
meters spännvidd ligger nära träbyggandets generella 
utmaningar med spännvidder över 8 meter. Samtidigt 
visade konceptutvecklingen att de rumsliga kvaliteterna 
kan tillgodoses genom olika former av koncept med 9 
meters spännvidd. I de rumsliga analyserna visade det 
sig att koncept med förhållandefaktor mellan 8 och 10 
hade positiva effekter på de rumsliga kvaliteterna och 
ansågs samtidigt vara mest kompatibelt för ett mer 
generellt användningsområde. I de mer detaljerade 
tekniska analyserna utvecklade därför två koncept med 
9 meters spännvidd och en bjälklagshöjd på 960 mm. 

I de tekniska analyserna visade sig Koncept 9M_2 ha 
fördelar med avseende på byggbarhet eftersom samtliga 
moment i tillverkningsprocessen bedöms vara relativt 
vanliga och standardiserade. Anslutningen mellan stål-
stagen och limträbalkarna anses kunna utföras på ett 
rationellt sätt och liknar vanligt förekommande beslag 
för limträkonstruktioner. Anslutningarna av stålstagen 
visade även på estetiska värden då de möter hörnet på 
bjälklaget och markerar gränsen mellan bjälklaget och 
de anslutande vertikala elementen på ett tydligt sätt. 

Teknisk sammanfattning av konceptförslag

• Modulmått 9 000 × 3 000 × 960 mm
• Modulvikt  2700 kg
• Andel trä 99,7%
• Andel stål 0,3%
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Koncept 9M_2 anses bäst uppfylla den här studiens 
praktiska mål då konceptet både tillgodoser de identi-
fierade parametrarna för konceptutvecklingen och har 
den mest trovärdiga tekniska beskrivningen. Därför 
sammanfattas den här konceptutvecklingen genom att 
presentera en summering av konceptet och visa en idé 
för hur konceptet skulle kunna tillämpas. 

Figur 45:  Detalj konceptförslag, 
Skala 1:100 (A4)
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Figur 46:  Sektionsvy, konceptförslag 

Figur 47:  Interiör vy, 
konceptförslag

Tillämpning av koncept

Bilderna visar hur konceptet kan ingå i ett byggystem. Bjälklaget 
har utvecklats för att vara kompatibelt med ett pelar-balksystem 
av limträ. Stomindelningen i det här exemplet är 6×9 meter. Med 9 
meters spännvidd finns möjligheten till stora öppna rum där effekten 
av bjälklagets välvda form bidrar till ökad volym och rymdkänsla. Den 
bågformade strukturen kan även användas som gestaltande element  
för både den interiöra och exteriöra miljön. Bjälklagets form kan 
också ge ökat ljusinsläpp och bidra till bättre dagsljusförhållande. 
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6.1 M ETOD D I S KUSS ION  
 I inledningen av den här studien formulerades en 
grundläggande frågeställning som sökte svar på hur en 
konceptuell arbetsprocess kan tillämpas för att utveckla 
ett träbjälklag. Det är en processrelaterad frågeställn-
ing som söker efter en metod som kan tillämpas i en 
designprocess. Det visade sig vara en mer komplex 
fråga än väntat eftersom det inledningsvis inte fanns 
någon metodansats som var direkt tillämpbar för den här 
typen av arbetsprocess. Studiens avsikt var att på en 
konceptuell nivå studera möjligheten till en förbättring av 
träbjälklagens arkitektoniska och strukturella egenska-
per, vilka tidigare främst studerats var för sig. De struk-
turella aspekterna är konkreta, mätbara och definitiva. 
De arkitektoniska värdena kan däremot vara svårare att 
definiera och kan uppfattas som diffusa och godtyck-
liga. Syftet med studien var att hitta en metod där hårda, 
tekniska parametrar samspelar med mjuka, arkitektoni-
ska värden och som sedan kan analyseras och värderas 
mot varandra för att skapa en bättre helhet. Studien har 
därför bedrivits med en sökande metodik som gått ut på 
att reda ut vad konceptutveckling för den här typen av 
arbetsprocess innebär, och hur den ska bedrivas. För att 
svara på det krävdes grundliga teoretiska studier som 
succesivt bearbetades och formulerades till mer konk-
reta samband. 

I det här kapitlet förs en diskussion och sammanfattning som 
återkopplar både till de processrelaterade och praktiska mål 
som formulerades i kapitel 3.2. Först resoneras kring de pro-
cessrelaterade slutsatserna av den konceptuella arbetsmetod 
som utvecklats i studien. Sedan diskuteras resultatet av det 
konceptförslag som växt fram i den praktiska konceptutveck-
lingen. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens metod 
och process och hur väl resultatet svarar på studiens inledande 
frågeställning. 

I de teoretiska studierna konstaterades att rum bildas 
genom att strukturera och organisera element till en 
helhet, och att rumslighet definieras av relationen mellan 
de fysiska element som omsluter rummet. Elementens 
form, dimensioner, skala och ljus är det som styr hur 
vi upplever ett rum. Det går redan där att se ett sam-
band mellan teknik och arkitektur eftersom elementens 
form och dimensioner till stor del styrs av materiella och 
strukturella egenskaper. Tekniska parametrar sätter 
ramarna för hur de fysiska elementen kan organiseras i 
den praktiska verkligheten. Men konceptutvecklingen i 
den här studien har utmanat hierarkin mellan teknik och 
arkitektur och satt arkitekturen i fokus för att se hur ett 
strukturellt system kan anpassas efter rumsliga kvaliteter 
istället för att anpassa arkitekturen efter tekniska 
begränsningar. Genom de arkitekturteoretiska studierna 
om rumslighet har arkitektoniska kvaliteter identifierats 
och konkretiserats till mätbara parametrar som sedan 
kunde testas mot koncepten i designprocessen. På så 
sätt kunde konceptutvecklingen bedrivas så att kon-
ceptens form, dimensioner och skala primärt anpas-
sades efter rumsliga kvaliteter.

Hierarkin mellan teknik och arkitektur är intressant. 
Men egentligen behöver det kanske inte vara någon 
direkt hierarki, utan snarare ett samspel där tekniska 
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och arkitektoniska parametrar vägs mot varandra för att 
hitta rätt balans. Konceptutvecklingen i den här studien 
rör sig mellan teknik och arkitektur och berör parallellt 
både hårda och mjuka värden. De teoretiska samband 
och de ingående parametrar som identifierades under 
de teoretiska studierna satte ramarna för hur studien 
bedrevs och har till stor del format resultatet av koncep-
tutvecklingen. Genom att börja med ett brett teoretiskt 
resonemang som succesivt bryts ner till applicerbara 
parametrar visade sig vara framgångsrikt för att identifi-
era relevanta och testbara parametrar.

Sett till hur studien bedrivits och utfallet av konceptut-
vecklingen är det tydligt att den metod som arbetats 
fram i studien har varit tillämpbar för den är typen av 
utvecklingsprocess. Studien visar att det i en koncep-
tuell arbetsprocess går att väga tekniska parametrar mot 
arkitektoniska värden och på så sätt tydliggöra samban-
det mellan hårda och mjuka värden och hitta en balans 
mellan dem. Här skulle det kunna finnas potential för en 
parametrisk designprocess som baseras på mätbara 
arkitektoniska och tekniska parametrar på liknande sätt 
som gjorts i den här studien. Det skulle på ett konkret 
och tydligt sätt kunna visa sambandet och konsekven-
serna av vilka parametrar som prioriteras.

6.2 S LUTSATS E R AV KONCE PTFÖR S LAG 
I en jämförelse mellan en trästomme och en stål- och 
betongstomme blir såväl de strukturella som de rumsliga 
utmaningarna uppenbara för storskaligt träbyggande. 
Minskad rumshöjd till följd av ökade dimensioner på 
bjälklagen, eller rumsligt begränsade pelare till följd 
av en tätare stomindelning är exempel på konsekven-
ser som följer vid val av trästomme. Sambandet mel-
lan strukturella utmaningar och arkitektonisk kvalitet är 
tydlig. I storskaligt träbyggande är det uppenbart att 
träets konstruktiva egenskaper begränsar de rumsliga 
möjligheterna. Sambandet åt andra hållet, hur konstruk-
tiva element kan anpassas för att förbättra de rumsliga 
kvaliteterna är inte lika tydligt. 

Den här studien har fördjupat det arkitektoniska resone-
manget kring stommens påverkan på rumslighet och 
flexibilitet vilket kan bidra till en ökad förståelse för hur 
utmaningar med modernt träbyggande kan hanteras. 
Genom att öka medvetandet och tydliggöra sambandet 
mellan de tekniska och arkitektoniska utmaningarna kan 
de olika parametrarna samspela och balanseras och 
därmed utveckla träbyggandets flexibilitet och rumsliga 
kvalitet. Kanske är det den här typen av samspel mellan 
teknik och arkitektur som behöver studeras ytterligare 

för att tydligare visa träbyggandets möjligheter istället 
för att se dess negativa konsekvenser i jämförelse med 
andra material. Att bedriva en konceptutveckling där 
både hårda och mjuka parametrar vägs mot varandra 
kan vara ett sätt att utveckla träbyggandet till att bli ett 
bredare och konkurrenskraftigare materialval. 

Det konceptförslag som arbetats fram under studien 
har flera intressanta inslag och kan vara början till 
något som skulle kunna studeras och utvecklas vidare. 
Konceptutvecklingen i den här studien har tillgodosett 
de parametrar som identifierades under de teoretiska 
studierna, och konceptförslaget har formats av de 
parametrar som inkluderades i konceptutvecklingen. 
Resultatet är intressant eftersom bjälklagets form och 
skala har anpassats efter arkitektoniska, rumsliga para-
metrar medan bjälklagets dimensioner snarare styrts 
av tekniska, dimensionerande parametrar. Dock har de 
tekniska parametrarna endast bearbetats på en över-
gripande teoretisk nivå och skulle behöva fördjupas för 
att fastställa dess dimensioner. Men för det här skedet 
i designprocessen spelar det kanske inte så stor roll 
eftersom konceptens form tål att förändras. Genom att 
gå tillbaka till konceptutvecklingens olika skeden är det 
enkelt att se vilka rumsliga konsekvenser som skulle 
följa av ändrad form och dimensioner vilket gör systemet 
flexibelt för både rumsliga och strukturella förändringar. 

En intressant fortsättning av studien skulle vara att 
bygga en eller flera prototyper på konceptförslaget och 
utföra belastningstester. Den här studien har framförallt 
fokuserat på de arkitektoniska och rumsliga vinsterna 
med konceptet, men den initiala grundidén var ett struk-
turellt koncept för att klara långa spännvidder. Det skulle 
därför vara intressant att fördjupa de konstruktiva och 
tekniska analyserna, inte minst med avseende på styvhet 
och vibrationer som är en av de största utmaningarna för 
modernt träbyggande idag. 

Den här studien har nått sitt syfte och har visat hur en 
konceptuell arbetsprocess kan tillämpas för att utveckla 
ett träbjälklag. Studien har genom konceptutvecklingen 
visat att det går att förena både rumsliga och tekniska 
parametrar för att utmana träbyggandets arkitektoniska 
möjligheter. Men arbetet med att utveckla träbyggandet 
till att på ett bättre sätt förena arkitektoniska och struk-
turella aspekter har bara börjat. 
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