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TRÄBYGGNAD

Tre bygger i trä
Alla lägenheter har balkong eller 
uteplats. Balkongbjälklagen består 
av ett plattbjälklag i massivträ som 
försetts med trätrall.

Trapphuset är ljust och öppet. 
Väggar kläs med gips som målas. 
I innertaket används träullsisole-
ring. Golv i trapphuset blir klinker. 
Trappans vangstycken utförs med 
limträ medan stegen är formgju-
ten betong. Hisschaktet utförs med 
massivträväggar som kompletteras 
med en stålram. Alla hyresgäster 
har fått göra vissa tillval när det gäl-
ler ytskikt och inredningar. Väggar 
invändigt kläs med gips som målas 
eller tapetseras utifrån hyresgästens 
önskemål. Golv i samtliga lägen-
heter består av träparkett. Badrum 
har klinker på golv och kakel på 
väggar.

År 2003 samlades ett antal 
företag i norra regionen, för 
att diskutera träindustrins 

framtid. Ett beslut togs att allt ut-
vecklingsarbete skulle koncentreras 
på att utveckla ett system för in-
dustriellt bostadsbyggande. Senare 
bildade Lindbäcks i Piteå, Martin-
sons Byggsystem i Bygdsiljum och 
White Arkitekter i Umeå ett ge-
mensamt bolag; Byggiträ AB. Den 

gemensamma utgångspunkten för 
företagen är en stark övertygelse 
om träets framtid. 

Färgen på det första huset varierar 
mellan signalrött och vitt i olika 
partier. Fasaden utgörs av limträpa-
nel och är struken två varv på fabrik 
med akrylfärg. Fönsterpartierna har 
en ockrafärgad aluminiumkarm. 
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I byggnaden finns totalt 18 lägenhe-
ter, 3 lgh/plan. Storleken på lägen-
heterna varierar från 67-118 kvm. 
Alla lägenheter har balkong med 
utsikt mot älven. Varje lägenhet har 
en våtrumsmodul med kök, badrum 
och tvättstuga. Avskiljande väggar 
är massivträväggar, medan övriga 
väggar inom lägenheten består av 
lättregelvägg. Ytterlägenheterna på 
våning 6-7 är i två plan. I mitten på 
våning 7 finns en gemensamhets-
lokal med bastu och möjlighet till 
övernattning. Varje lägenhet har ett 
förråd på detta våningsplan

Byggsystemet utgörs av en kombi-
nation av planelement i massivträ 
från Martinsons och våtrumsvoly-
mer från Lindbäcks. Stabiliserande 
delar är ytterväggarna och två in-
nerväggar per plan. Som stabilise-
rande element fungerar massivträ-
skivorna som fästs ihop med beslag 
och fungerar som styva skivor ge-
nom hela byggnaden. Bjälklagen 
bär över kortaste riktningen i bygg-
naden och ingår i det stabiliserande 
systemet genom att överföra laster 
från fasad till stabiliserande väggar 
inne i byggnaden.

Bjälklagen utgörs av ett sk kassett-
bjälklag där liv och fläns av limträ 
bär upp en massivträskiva. Utrym-
met mellan liven fylls med mine-

ralullsisolering och installationer. 
I trapphuset och som balkonggolv 
ligger plattbjälklag i massivträ. 
Massivträskivan korslimmas på fa-
brik till en elementbredd på 1200 
mm och med längd utifrån spänn-
vidd i byggnaden. Beroende på 
spännvidden, bestäms antalet skikt 
i skivan. För Älvsbacka används en 
treskiktsskiva. Om det är möjligt 
limmas bjälklagen ihop på fabrik 
till dubbel bredd för ett effektivare 
montage. 

Massivträskivan består av ett antal 
korslimmade skikt i trä. När trä 
korslimmas på detta sätt fås en styv 
skiva som sväller och krymper mi-
nimalt eftersom fiberriktningarna 
motverkar varandra. Antalet skikt 
beror på belastningen. Väggarna 
tillverkas våningshöga. Denna ski-
va kompletteras på fabriken med 
gips, isolering, utvändig panel och 
urfräsningar för eldosor och för-
dragning av tomrör för elledning.  

I detta projekt har placering av 
kök, badrum och tvättutrymmen 
samlats till varandra och utgörs av 
en sk våtrumsvolym. Denna volym 
dockas ihop med kassettbjälklaget. 
Väggar, golv och tak till volymerna 
tillverkas på separata produktions-
linjer hos Lindbäcks i Piteå/Öjebyn. 
Sedan monteras de ihop till en fär-
dig modul med golv, ytter– och mel-
lanväggar samt tak. Efter monte-
ring färdigställer en hantverkare all 
invändig inredning d.v.s. målning, 
inläggning av golv samt köks– och 
badrumsinredning. Även installa-
tionsarbeten görs på fabriken. Våt-
rumsvolymen är alltså färdig när 
den lämnar Piteå, det återstår bara 
att koppla ihop installationer och 
stänga schakten på plats.

Som brandskydd och för att få möj-
lighet att använda träfasad på alla 
våningar så har boendesprinkler 
installerats. Det är inte för att ma-
terialet är trä som sprinklersystem 

används, utan det är för att säker-
ställa att en övertändning inte sker 
innan människor hinner ta sig ut. 
Denna skyddsåtgärd är användbar 
i alla typer av bostadshus, obero-
ende av stommaterial eftersom det 
första som fattar eld i en lägenhet 
är inredningen. Varje lägenhet räk-
nas som en brandcell. Sprinklern 
reagerar på värme. Det är endast de 
sprinklers som blir utsatta för vär-
me som löser ut och detta sker vid 
en temperatur på 68 grader. I bas-
tun är motsvarande temperatur 141 
grader. Sprinklersystemet är dimen-
sionerat för 4 sprinklers åt gången, 
dvs 240 l/min. Anläggningen är 
kopplad till SOS Alarm. Om en 
sprinkler löser ut finns räddnings-
tjänsten på plats inom 10 min.

Byggnaden ligger på krönet till en 
slänt ner mot älven där marken har 
dålig bärighet och är mycket käns-
lig för sättningar. För att fördela 
lasten jämnt över markytan, har 
grundläggningen utförts med en 
jämntjock betongplatta (300 mm). 
Detta har medfört att betongmäng-
den blivit nästan dubbelt så stor 
jämfört med en byggnad på bättre 
mark, men motsvarande byggnad 
i betong hade aldrig gått att bygga 
på denna plats, utan pålgrundlägg-
ning. Byggnaden är hög och smal 
och måste stabiliseras för vindlaster 
och snedställning. En trästomme 
har låg egenvikt och därmed blir 
den mothållande tyngden för de 
lyftkrafter som uppstår liten. Lyft-
krafterna förs ned till grunden, som 
måste ha tillräckligt stor mothål-
lande egenvikt. Stommen förankras 
med c:a 20 dragstag ner i botten-
plattan. Den armerade plattan för-
delar ut lasten över en större yta. 
Detta medför att det lokalt behövs 
mer betong och armering i grunden 
när man bygger ett trähus, upp-
skattningsvis 10-15 %, än vid en 
byggnad med stomme av betong. 
Den ökade kostnaden för betong-
plattan motverkas av en enklare 
grundläggningsteknik (platta istäl-
let för pålar).
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Från fabrik täcks byggdelarna in 
i skyddande plast och fraktas till 
byggplatsen. Montaget sker väder-
skyddat. Byggelementen körs in 
under ett tält och lyfts med travers 
till sin plats i byggnaden. Extoler är 
ett nyutvecklat montagesystem med 
kombinerat väderskydd och travers 
som ersätter kran på byggplatsen. 
I dagsläget har traversen en lyftka-
pacitet på 6 ton och fri spännvidd 
på 18 m, men strukturen klarar 
10 ton och 25 m. Extoler-systemet 
är uppbyggt av sex master med en 
överbyggnad som glider med bygg-
naden uppåt vartefter våningspla-
nen monteras. Arbetsmiljön inne i 
tältet är utmärkt och säkerheten för 
byggarna hög.

Byggnaden klarar ljudklass B. Vissa 
anslutningar klarar ända upp till 
ljudklass A. Ljudkrav mellan lä-
genheterna klaras genom att man 
använder dubbla väggar med luft-
spalt och isolering mellan. Direkt-
ljud genom golv och tak förhindras 
också av luftspalt och isolering. 
Stomljudet har en särskild lösning 
som är patenterad av Martinsons. 
Här skiljer man på upplagsytor för 
bjälklag och undertak. Bjälklaget 
läggs upp på väggar på en ljuddäm-
pande gummilist (sylomer) medan 
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undertaket hängs in på den yttersta 
lamellen i väggen. På så vis finns 
ingen kontakt mellan dessa bygg-
delar och ljudöverföringen blir mi-
nimal. Överföring av installations-
ljud mellan lägenheterna undviks 
genom att låta avloppsröret löpa i 
ett ljudisolerat schakt. 

Montaget sker i en sju-dagars-
cykel. Första dagen är utsättning 
och montering av styrlister och 

komplettering av panel och lister i 
skarvar. Sedan är det 2-3 dagar för 
montering av ytterväggar, innerväg-
gar och volymer och slutligen 1-2 
dagar för bjälklag och en dag för 
balkonger (konsoler och plattbjälk-
lag). Montaget påbörjas genom att 
byggblocken som ska monteras los-
sas i avlastningszonen innanför täl-
tet. Traversen hämtar blocken och 
lyfter upp dem på våningsplanet. 
Montaget startar längst bort för 
att undvika höjning och sänkning 
av tältet. En styrlist skruvas i be-
tongplattan eller bjälklagen för att 
få blocket rätt placerat. Sedan fästs 
väggblocket med skruv till styrlisten.
Väggarna fogas samman i varandra 
med skrå-skruvning och förankras 
i bjälklaget med infästningsbeslag 
för att kunna överföra och ta ned 
laster. Bjälklagen sammanfogas med 
en nedsänkt slits som spikas. Voly-
merna förankras i bjälklaget med 
både skruvning och beslag.
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