
TRÄBYGGNAD

Vilken skillnad gör  
en skiva?

närvarande pågår ett utvecklings-
projekt där handboken skall kom-
pletters med fler lösningar, särskilt 
med fokus på byggnader högre än 
fyra våningar där kravet REI 90 
ställs. Idag finns ett fåtal, men väl 
fungerande lösningar för väggar till 
trähus högre än fyra våningar.

För att klara brandkraven är 
gipsskiva ett vanligt material, sär-
skild brandgips med ett brandmot-
stånd på c:a 40 min finns framtagen 
från flera leverantörer. Tillsammans 
med ett lager normalgips nås R60. 
Skivor som är träbaserade har ett 
lågt brandmotstånd även om de är 
hårt sammanpressade. Konstruk-
tionsboard (liknande MDF) har ett 
brandmotstånd på 10 min, plywood 
och OSB kortare tid. Flera andra 
skivor har ännu inte brandtestats, 
utveckling pågår inom utvecklings-
projektet Konstruktionsoptimering 
som ingår i kompetenscentrat Lean 
Wood Engineering, se faktaruta.

Ljudfrågan är alltid viktig i bygg-
nader med lätta konstruktioner och 
är ett problem som delas av bygg-
nader med trästomme och med 
stomme av lättreglar. Kombinatio-
nen stomme beklädd med gipsskiva 
är här återigen en populär lösning 
som ger massa åt konstruktionen. 
Ljudisoleringen mot luftljud är of-
tast mycket god i byggnader med 
trästomme. Luftljud isoleras bort 
genom konstruktioner med många 

Ur ett hållbarhetsperspektiv 
är trä ett attraktivt materi-
al. Råvaran är förnyelsebar 

och miljövänlig, konstruktionerna 
är enkla och effektiva med god 
transport- och montageekonomi 
och materialet är tillräckligt starkt 
för att möjliggöra god arkitektur 
i trä. Ända sedan byggnormerna 
ändrades 1994 till funktionsbase-
rade krav har ett intensivt utveck-
lingsarbete pågått där tekniska 
utmaningar kring brand, ljud och 
stabilisering gradvis funnit sin lös-
ning. Idag är det tekniskt möjligt 
att bygga åtta våningar höga trä-
hus. Prismässigt är trästommar 
konkurrenskraftiga på den öppna 
marknaden, vilket är bevisat för 
byggnader upp till sex våningar.

Brandfrågan hamnade i centrum 
direkt efter 1994. Här finns idag 
handboken ”Brandsäkra trähus” 
där konstruktionslösningar för väg-
gar och bjälklag upp till klass REI 
60 finns redovisade. Dessa omfattar 
oftast två lager gipsskivor på en re-
gelstomme, figur 1. En beräknings-
modell är framtagen som summerar 
antalet minuter varje materialskikt 
i väggen bidrar med. Modellen gör 
det möjligt att förutsäga brandmot-
ståndet i nya konstruktionslösning-
ar utan att genomföra brandtester. 
Samma modell används i Eurokod 
5, där SP Trätek varit drivande i 
införandet på Europa-nivå. För 
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 lager skivor och en substantiell 
tjocklek, vilket ofta blir en konse-
kvens av t.ex. brandkravet i träkon-
struktioner. Däremot är stegljud ett 
potentiellt problem. En god lösning 
är att konstruera ett bärande bjälk-
lag med ett nedpendlat undertak 
alternativt att separera bjälklag och 
undertak som vid modulbyggna-
tion, figur 2. Bjälklag och under-
tak svänger i motfas då de sätts i 
rörelse och stegljudet släcks ut. Un-
dertak av två lager gips på reglar är 
vanliga och rekommenderas bl.a. i 
Gyproc:s handbok.

För väggar kan två lager skivor 
av gips på vardera sida av stommen 
vara tillräckligt för god luftljudsiso-
lering, men allra bäst är att ha två 
separata väggar, en för varje lägen-
het med ett avstånd på c:a 20 mm 
emellan. Dubbla väggar blir en na-
turlig konsekvens vid modulbygg-
nation, figur 2. Viktigt vid dubbla 
väggar är att endast ha skivor på 
sidan in mot rummet. Om skivor 
läggs på baksidan av regelstommen 
skapas en konstruktion som fung-
erar som en låda som förstärker 
ljudet. Det kan vara lockande att 
sätta en skiva på baksidan väggen 
ur stabiliseringssynpunkt, men det 
måste undvikas.

Det finns tre huvudprinciper för att 
stabilisera byggnader; fast inspän-
ning, skivverkan eller dragstag. Fas-
ta inspänningar är att betrakta som 
speciallösningar i träkonstruktioner 
eftersom det är svårt att få plats 
med alla fästdon som behövs för 
att skapa en fast inspänning. Dess-
utom finns alltid en initial rörelse i 
träförband, vilket gör att den fasta 
inspänningen aldrig är helt fast. 

Dragstag används idag i hall-
byggnader med gott resultat. Drag-
stagen utgörs av armeringsjärn som 
fästs i stommen genom principen 
att dra förbi kraften och förankra 
den i tryck. Det är en viktig princip 
för alla träkonstruktioner att inte 
introducera dragspänningar i träet 
och särskilt inte dragspänningar 
vinkelrätt fibrerna. Problemet med 

stabiliseringssystem av dragstag i 
stål är stora rörelser. Strukturen 
måste deformeras en viss sträcka 
(ett par mm) innan dragstaget tar 
full last. Om man skulle använda 
dragstag av stål i ett bostadshus 
skulle väggskivorna till slut inte 
tåla rörelserna och sprickor upp-
stå. Att begränsa rörelserna till ett 
minimum är därför viktigt. Försök 
har gjorts att använda drag- och 
tryckstagssystem (fackverk) av trä 
istället, men tillverkningskostna-
derna för dessa element blir stora 
p.g.a. de många förbanden. Rent 
tekniskt fungerar de, rörelserna blir 
små och styvheten god.

Det mest direkta alternativet för att 
stabilisera trähus är att använda de 
skivor som ändå måste monteras på 
regelstommen för att klara brand- 
och ljudkraven. Det finns ett antal 
krav på skivorna och monteringen 
för att de skall fungera:
– skivan skall monteras till stom-

men med skruv/spik så att kar-
tonglagret inte förstörs

– avstånden mellan förbindarna är 
en viktig parameter vid utform-
ning av de stabiliserande väg-
garna

– förbindaren längst ut i hörnet på 
skivan avgör oftast hela bärför-
mågan

– regelstommen måste vara för-
ankrad väl till grunden och 
tryck- och lyftkrafter måste fö-
ras hela vägen ned till grunden 
från taket

– skivan måste vara kontinuerlig 
från grund till tak och inte brytas 
av med öppningar

– skivan och infästningarna måste 
dimensioneras för skjuvkrafterna 
skapade av vindlasten

– förankringen måste dimensio-
neras för lyftkrafter skapade av 
vindlasten

– vid flera lager skivor skall skar-
varna förskjutas omlott för att 
inte minska brandmotståndet.

Principen vid stabilisering med 
skivverkan är att lasten förs över 
till skivväggarna via bjälklaget och 
taket, figur 2. Därför måste infäst-
ningen av golvelementen göras på 
ett sätt som säkerställer att hela 
bjälklaget fungerar som en skiva 
alternativt måste takkonstruktio-
nen sprida lasten ut till väggarna. 
Fördelningen av lasten görs på väg-
garna med hänsyn taget till deras 
styvhet d.v.s. i praktiken längden på 
väggen. Beräkningsmässigt ger Gy-
procs handbok gott stöd, men vär-
den för andra skivor än gipsskivor 
kan behöva hämtas från respektive 
tillverkare. Gyprocs beräkningsme-
toder är väl beprövade, men måste 
ibland tillämpas på nya sätt för att 
åstadkomma god totalekonomi i 
trähus. Ett bra exempel på en di-
mensionering av en åtta våningar 
hög byggnad är genomfört som ett 
examensarbete vid Luleå tekniska 
universitet, se faktaruta. Principer-
na för stabilisering skiljer inte mel-
lan trähus byggda med moduler och 
trähus byggda med planelement, 
men de tekniska lösningar för t.ex. 
förankring måste utformas för att 
passa respektive byggsystem. Vid 
modulbyggnation är det omöjligt 
att komma åt insidan av konstruk-
tionen ute på bygget, därför måste 
förankringsbeslagen monteras från 
utsidan. Kontinuerliga dragstag 
från grund till tak är relativt enkla 



att hantera vid planelementbyggna-
tion, då montaget sker våningsvis. 
Den lösningen är svårare vid modul-
byggnation. Trapphuset är en natur-
lig del av det stabiliserande systemet 
för betonghus. En god blandning 
av material är här en möjlighet, 
trapphus av betong borde kunna 
stabilisera trähus såvida infästning-
arna kan utformas riktigt vid mötet 
mellan materialen. Den möjligheten 
används sällan i trähus, men utreds 
just nu inom utvecklingsprojektet 
MIKS, se faktaruta. 

Ett vanligt material är naturligtvis 
gipsskivor, men kanterna på dessa 
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skivor är ibland inte tillräckligt star-
ka för att klara belastningen av ett 
hus på mer än fyra våningar. Därför 
utformas ibland trähus med tre lager 
skivor. Endast de två innersta lagren 
kan då räknas med i det stabilise-
rande systemet. Den yttersta skivan 
fungerar endast som brandskydd. 
Med detta tankesätt öppnas möj-
ligheten för nya materialkombina-
tioner och som innersta skiva direkt 
mot stommen kan plywood, kon-
struktionsboard eller Minerit använ-
das. Flera lager skivor ökar väggens 
tjocklek och det är ofördelaktigt ur 
ekonomisk synvinkel eftersom den 
uthyrningsbara ytan minskar. Här 
skulle behövas en skiva med bättre 

egenskaper statiskt, som bibehåller 
de goda ljud- och brandegenskaper 
som gipsskivan har. Om en industri-
ell byggare får önska skulle en ny 
skiva vara tung, ha högt brandmot-
stånd, följa standardtjocklekarna 
13 eller 15 mm, vara styv och ha 
hårda kanter dessutom ha ett pris 
mittemellan gips och plywood – 
den skivan skulle göra skillnad!
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