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Sammanfattning
Det finns återigen ett intresse för att bygga flervåningshus i trä. Anledningen till detta
kan bland annat vara avregleringen av förbudet mot att bygga trähus högre än två
våningar. Men också ett ökat intresse för trämaterialets fördelar sett ur ett miljö- och
livscykelperspektiv. Byggande med trä i flervåningshus innebär vissa svårigheter. Ett
problem är akustikfrågan, och huruvida de lägenhetsskiljande byggdelarna kan
uppnå tillräcklig ljudisolerande prestanda för att klara ljudkraven ställda av Boverket.
Vissa lösningar för detta problem finns redan, men det medför att de
lägenhetsskiljande byggdelarna blir jämförelsevis tjocka och tar upp stor potentiell
säljbar yta. Något som sänker konkurrenskraften gentemot andra byggsystem och i
sin tur hämmar användningen av trä som byggmaterial. Detta examensarbete
undersöker om korslaminerat trä kan användas för att effektivisera byggandet av
flervåningshus i trä, och därmed bidra till att lösa de problempunkter som finns.
Korslaminerat trä är, enkelt beskrivet, en massiv träskiva som kan tillverkas i
varierande storlek och tjocklek. Dessa skivor kan sedan användas som bärande
element i väggar, tak och bjälklag. För att möjliggöra en jämförande undersökning
användes hustillverkaren A-hus byggsystem för flervåningshus i trä. Ett referenshus
uppfört enligt A-hus nuvarande byggsystem används där aktuella laster,
ljudisoleringsförmåga, platsutnyttjande och ekonomi analyserades. Fyra olika
alternativa väggar och ett bjälklag konstruerade med korslaminerat trä har studerats
efter ovan nämnda kriterier och sedan jämförts med A-hus nuvarande
konstruktionslösning. På så sätt har en bred bild erhållits av hur en eventuell
implementering av korslaminerat trä, för att effektivisera A-hus byggsystem för
flervåningshus i trä, ser ut. Resultatet visar att av de fyra alternativen så är en vägg
med 80 mm korslaminerad skiva det mest fördelaktiga alternativet för A-hus. Denna
korslaminerade skiva klarar lasterna i referenshuset, uppskattas öka den
ljudisolerande prestandan och samtidigt minskar tjockleken med 48 mm i de
lägenhetsskiljande väggarna. En minskning som innebär en teoretisk besparing på ca
16 kvm golvyta och därmed 695 000 kr i potentiellt ökade försäljningsintäkter i
referenshuset. Det ska också tilläggas att tillverkningskostnaderna för samma vägg
uppskattas minska med 2,7 %, utan beaktande av andra kostnadsposter så som
exempelvis fraktkostnader. Gällande bjälklaget så anser vi att korslaminerat trä inte
på samma klara sätt förbättrar A-hus byggsystem jämfört med nuvarande lösning. Ett
generellt problem med massiva träelement, såsom korslaminerade skivor, i bjälklag
är den ökade stegljudsnivån. För att motverka detta krävs åtgärder som inte passar Ahus byggsystem. Alternativet med korslaminerat trä minskar visserligen tjockleken
på bjälklaget med 106 mm jämfört med nuvarande lösning. Men då ökar samtidigt
stegljudsnivån med 3 decibel, från en redan förhållandevis hög nivå. Dessutom
bedöms tillverkningskostnaden att öka markant med 80 %.
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Abstract
The construction of wooden multi-storey buildings creates issues with the acoustic
environment. To meet Boverkets soundproofing requirements the solutions of today
results in thick partition building components taking up potential floor space. Crosslaminated timber is a solid timber slab that can be manufactured in varying sizes and
thicknesses. These boards can then be used as supporting elements in walls, ceilings
and floors. This study investigates whether cross-laminated timber can be used to
streamline the construction of multi-storey wooden buildings. In this comparative
survey a reference building constructed by A-hus was used and current loads, sound
insulation, use of floorspace and economy were analyzed. Four different alternative
walls and one floor constructed with cross-laminated timber have been studied
according to the above named criteria, and then compared with the reference
building. The result indicates that a wall with 80 mm cross-laminated timber board
has the load capacity required, improves sound insulation and saving 16 m2 of
floorspace in the reference building valued to approximately 695,000 SEK in
increased sales revenue. Using cross-laminated timber in the floor does not sufficient
improve A-hus current construction system and should therefore not be interesting.
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Förord
Vi är väldigt glada att kunna presentera detta examensarbete, som skrivits med ett
stor och genuint intresse för byggande i trä. Arbetet är genomfört i samarbete med
hustillverkaren A-hus, som delar vår passion för ämnet. Vi vill rikta ett enormt stort
tack till Anders Carlsson, vår kontaktperson på A-hus som bidragit med erfarenheter,
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1 Inledning
I detta kapitel presenteras grundförutsättningarna för examensarbetet i form av bakgrund,
problembeskrivning, syfte samt avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Sedan början på 1990-talet har intresset för flervåningshus i trä ökat. En anledning är
borttagandet av förbudet att bygga hus högre än två våningar i trä. Men även
hållbarhetsaspekter som allt oftare får en högre prioritering i byggindustrin, där
trämaterial har intressanta fördelar sett ur ett miljö- och livscykelperspektiv. Trä är
en förnyelsebar råvara som binder upp koldioxid och samtidigt erbjuder en
energisnål framställning av slutprodukter. Dessutom är trä ett lätt material vilket har
flera fördelar och möjliggör bland annat klimatsnålare transporter. (Träguiden
2003b)
Det långvariga förbudet mot flervåningshus i trä har gjort att kunskapen och
utveckling är eftersatt. Dessutom innebär byggande med trä i flervåningshus vissa
svårigheter och ett problem är akustikfrågan. Framförallt hur de lägenhetsskiljande
byggdelarna kan uppnå tillräckliga ljudisolerande prestanda för att klara ljudkraven
ställda av Boverket. Vissa lösningar för detta problem finns redan, men det medför
att de lägenhetsskiljande byggdelarna blir förhållandevis tjocka och tar upp stor
potentiell golvyta. Något som i sin tur hämmar trä som byggnadsmaterial i
flervåningshus och sänker konkurrenskraften gentemot andra byggsystem. (Carlsson,
2017)
Korslaminerade träskivor, som här efter benämns KL-trä, är ett massivt träelement
som möjligen kan bidra till att lösa flera svårigheter förknippade med flervåningshus
i trä. Produkten håller på att bli ett allt vanligare inslag i byggbranschen tack vare
dess stora användbarhet och trämaterialets goda miljöaspekter. KL-träs goda
hållfasthetsegenskaper i förhållande till sin egen vikt gör att de lämpar sig för
produktion av flervåningshus (Karacabeyli & Douglas, 2013). Men den allmänna
kunskapen om korslaminerat trä fortfarande relativt liten, vilket hämmar
användningen och den generella expansionen av denna produkt.

1.2 Problembeskrivning
Ljudkraven i flervåningshus medför att lägenhetsskiljande väggar samt bjälklag blir
jämförelsevis tjocka och tar upp stor potentiell golvyta, vilket är ett typiskt problem
med flervåningshus i trä. A-hus anser att deras byggsystem lämnar möjligheter för
effektivisering gällande uppbyggnaden av de lägenhetsskiljande byggdelarna. De
önskar bättre platsutnyttjande i flervåningshusen och därmed kunna öka den säljbar
golvyta. Detta ska ske samtidigt som den nuvarande ljudisolerande prestandan
behålls eller förbättras för byggdelarna, användning av KL-trä är möjligen en lösning.
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1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka om KL-trä kan effektivisera ett byggsystem
för flervåningshus i trä. Målet är att undersöka om det är möjligt att minska
tjockleken på de lägenhetsskiljande byggdelarna, samtidigt som krav på
ljudisolerande prestanda uppnås. I målet ingår att göra en ekonomisk analys för att
skapa en helhetsbild av effekterna av en implementering av KL-trä.

1.4 Avgränsningar
Projektet avgränsas till att enbart undersöka effekterna av användningen av KL-trä i
lägenhetsskiljande väggar- och bjälklag. För att behålla en rimlig omfattning på
studien kommer brandegenskaper inte att behandlas. Inte heller förankringen av
skivorna mot mellanbjälklaget då dessa är beroende av dimensionering för brand.
Vidare begränsas studien till samarbetet med företaget A-hus. Martinssons AB, som
är en Sverigeledande producent representerar kunskapen inom KL-trä. Jämförelsen
avgränsas till ett referenshus i Kvillebäcken Göteborg, som är producerat enligt A-hus
nuvarande system för flervåningshus utan KL-trä.
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2 Bygga med trämaterial
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren mer bakgrundsfakta och kunskap inom ämnet trä
och KL-trä. Detta för att skapa förutsättningar för förståelse av studiens fortsatta kontext.

2.1 Flervåningshus i trä
I Sverige har man sedan länge haft en tradition att bygga småhus (mindre bostadshus
med en till två våningar) i stomme av trä. Ungefär 90 % av alla småhus är byggda
med en trästomme. Flervåningshus är däremot mer sällsynt konstruerade med
trästomme. En anledning till detta är förbudet mellan år 1874 och år 1994 mot att
bygga högre än två våningar av trästomme. Förbudet infördes på grund av de vanligt
förekommande stadsbränderna under 1800-talet, där hela städer kunde brinna ner
och brandspridningen till stor del berodde på de tätt liggande flervåningshusen i trä.
Men sedan förbudet avskaffades år 1994 och istället ersattes med gemensamma
funktionskrav har antalet flervåningshus i trä ökat, även om kunskapsutvecklingen
och produktionen fortfarande ligger efter. (Svenskt trä 2017)

2.2 Trä som byggnadsmaterial
Trämaterialets goda hållfasthetsegenskaper möjliggör en effektiv och tilltalande
arkitektonisk utformning av byggnader. Ett normalt och typiskt utformat bjälklag
klarar till exempel en spännvidd på cirka sex meter. En annan fördel med trä som
konstruktionsmaterial är att det är ett relativt lätt material. En träbyggnad väger
ungefär en tredjedel av samma byggnad i betong. Detta skapar samtidigt problem
med att stabilisera byggnaden mot horisontella krafter såsom vindlast, vilket medför
att särskild hänsyn måste tas vid projektering av byggnaden gällande fönstersättning,
fönsterstorlekar, placering av bärande väggar med mera. Detta kan delvis undvikas
vid massiva träkonstruktioner, tex KL-trä, som är tillräckligt stabila mot
horisontalkrafter och därmed ger större utrymme för flexibla planlösningar. I
träbyggnader krävs dessutom stora dimensioner på bjälklag och lägenhetsskiljande
väggar för att rymma isoleringen som krävs för att uppnå brand- och ljudkraven i ett
flervåningshus. (Svenskt trä 2017)

2.3 Trämaterialets miljöaspekter
Trä är ett naturligt material som växer genom fotosyntesens drivkraft. Solenergin
fångas upp och omvandlar koldioxid till cellulosa (biomassa), vilket skapar växtkraft
och liv hos träden. Den cellulosa som utgör trädets byggkomponent består således av
kol i form av kolhydrater vilka fångats upp från den atmosfäriska koldioxiden. I
utbyte avger träden syre till atmosfären. När trädet så småningom dör och förmultnar
eller alternativt förbränns frigörs den koldioxid som bundits och fångas upp av andra
träd. Därför kan man säga att trä är koldioxidneutralt. Men förädlas istället råvaran
till träprodukter förblir koldioxiden bunden i trädet ända tills den dagen produkten
slutligen är uttjänat och förbränns (Träguiden 2003b). År 2000 fanns 7600 miljoner
ton bunden koldioxid i den Svenska barrskogen, en siffra som ökat i takt med den
ökade virkestillgången i Sverige sedan 1920-talet. Denna ökning av tillgången beror
på att tillväxten och återplanteringen har varit större än avverkningen (Trätek, 1995).
3

Den stora tillgången av skog adderar ytterligare till intresset för trä som
byggnadsmaterial i Sverige.Förutom det faktum att träråvaran är koldioxidneutral
kan det även tilläggas att tillverkningsprocessen av träprodukter är jämförelsevis
energisnål. Dessutom kan restprodukter från produktionen användas för att på ett
förnyelsebart sätt framställa den energi som krävs till träförädlingen (Träguiden
2003b).
Torkningen
av
virket
som
är
den
mest
energikrävande
tillverkningsprocessen, drar omkring 300 kWh/kubikmeter virke. Men energin som
krävs kan till 80 % produceras ur sågverkens egna biprodukter bark, flis och spån
(Trätek, 1995). Forskning visar även att produktionen av träbyggnader överlag är
betydlig mer energisnål samt släpper ut mindre koldioxid och metangas än
betongbyggnader. Börjesson & Gustafsson (1999) visar att användningen av
trästomme istället för betongstomme vid produktion av flervåningshus minskar
energiförbrukningen med 60-80% i produktionsfasen.

2.4 Korslaminerat trä (KL-trä)
Korslaminerat trä också kallat KL-trä eller CLT (som är förkortning av den engelska
termen cross laminated timber) är ett relativt nytt inslag i den svenska
byggbranschen (Träguiden 2003a). Uppbyggnaden består utav flera lager trävirke
där parallella skikt korsvis limmas med vinkelräta skikt för att bilda ett helt
byggelement. Resultatet är en formstabil massiv träskiva som kan användas till
väggar, tak och bjälklag. Karakteristiska egenskaper för denna typ av trä produkt är
dess höga hållfasthet sett till egenvikten, vilket skapar möjligheter för långa
spännvidder och höga laster. Dessutom är produkten lättarbetad och lättmonterad.
En annan positiv egenskap är att sett ur miljösynpunkt innebär användning av
materialet fördelar jämfört med andra byggnadsmaterial då det är en förnyelsebar
råvara. Men ett exempel på utmaning när det gäller hus uppbyggda av KL-trä är
ljudöverföring mellan rum och lägenheter. Lätta material har generellt sett
utmärkande sämre ljudisolerande egenskaper än tyngre material, vilket skapar viss
problematik gällande projektering av flervåningshus. (Brandner 2013)
Den största och i Sverige ledande leverantören av KL-trä är Martinssons. De
världsledande länderna är Tyskland, Schweiz och framför allt Österrike som
produkten härstammar från (Brandt 2015). Martinssons KL-skivor levereras i
bredder mellan 2,4 m och 3,0 m och längder upp till 16 m. Skivornas tjocklek kan
varieras från 60 mm och upp till 300 mm. Antalet individuella träskikt varierar
mellan tre och sju stycken och tjocklek i ett skikt kan variera mellan 20 mm och 45
mm. Skikten kan dessutom vara av varierande hållfasthetsklass. I fabrik bearbetas
KL-skivorna med hjälp av CNC-teknik och redan här kan med fördel olika
håltagningsarbeten göras, till exempel för fönster, dörrar, trapphus och installationer
mm. Vid tillverkning av KL-skivorna i fabrik kan även ytterligare prefabricering göras
i form av olika ytskikt på skivorna. (Martinsson 2016)
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3 Case: A-hus vill bygga med korslaminerat trä
I detta kapitel introduceras företaget A-hus och deras byggsystem för flervåningshus i trä.

A-hus är en hustillverkare som startade småskaligt under 1940-talet, men som nu
vuxit till en stor husfabrik belägen utanför Kungsbacka strax söder om Göteborg.
Fabriken producerar prefabricerade småhus och flervåningshus byggda av trä. År
1981 köptes företaget upp av Deromegruppen där man sedan dess ingår som ett
dotterbolag. På A-hus behandlar man trä hela vägen från skog till färdig produkt och
fabriken har en intill liggande virkessåg vilken sågar virke till fabrikens produktion
som för tillfället är cirka 600 hem per år vilket motsvarar ungefär två hus om dagen.
Företaget strävar efter att ligga i framkant inom byggandet med trä och vill därför
undersöka effekterna av att implementera KL-trä i produktionen. (Carlsson 2017)

3.1 A-hus byggsystem för flervåningshus i trä
Även om A-hus till stor del producerar småhus har man även ett utbud av
prefabricerade flervåningshus i trä. Husen har en grund av betong, antingen i form av
platta på mark eller som källare, på vilken man sedan placerar träkonstruktionen.
Lasterna i stommen fördelas dels på de bärande ytterväggarna, men också på de
bärande lägenhetsskiljande innerväggarna (LS väggar). Uppdelningen i våningar sker
genom mellanbjälklag som liksom övriga byggnadsdelar produceras i fabriken.
Färdiga byggnadsdelar levereras löpande till byggarbetsplatsen genom “just-in-time”modellen, vilket kräver god precision i både projektering och tillverkning i fabriken.
Byggnadsdelarna är väderskyddade vid leverans, men väl avtäckta på plats är de
mycket känsliga mot nederbörd i form av regn och snö. Dessutom gör den låga vikten
att byggdelarna är mycket svårhanterliga även i svag vind. Därför vill montörerna på
plats utnyttja bra väder för att avverka så många lyft som möjligt, och utför
kompletteringsarbeten vid sämre väder. Detta skapar en slags “dragspelseffekt” i
leveranserna av byggnadsdelar, vilket projektören måste beakta i projekteringen.
(Carlsson 2017)
3.1.1 Ytterväggar A-hus
Ytterväggarna är tillsammans med LS väggarna den bärande delen i stommen,
ytterväggarna ingår dessutom i det skyddande klimatskalet runt byggnaden. Väggen
utgår ifrån en stående 170 mm träregel som isoleras och bekläs med OSB skivor på
båda sidor för stabilitet. Ut mot yttersidan fästs sedan en vindduk, 50 mm
fasadisolering och slutligen fasadbeklädnaden. Inåt släpper man 15 millimeters
luftspalt var efter en 70 mm liggande träregel isoleras och två lager gipsskivor
monteras. Totala tjockleken blir då exkl. fasadbeklädnad 357 mm och väggens
utformning ser ut enligt följande:
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Tabell 1. Utformning nuvarande yttervägg
Material
Fasadbeklädnad
Fasadisolering
Vindduk
OSB
Regel c600
Glasullsisolering
Plastfolie
OSB
Luftspalt
Regel
c600
Glasullsisolering
2 x Gipsskiva
Totaltjocklek

Dimension [mm]
50
1
11
170
1
11
15
70
Figur 1 Utformning nuvarnade yttervägg
(DFS-Derome flervåningssystem)

26
357

3.1.2 Lägenhetsskiljande (LS) väggar A-hus
De LS-väggar som ingår i den bärande stommen är viktiga för att stabilisera upp
byggnaden i horisontalled. Den bärande delen består utav en 38 mm spånskiva med
konstruktions-limmade 45x95 mm stående träreglar på båda sidorna. Mellan denna
bärande del lämnar man 15 mm luftspalt. Därefter fästs den så kallade skalväggen,
som består av 70x45 mm liggande träreglar på båda sidor, som isoleras och på vilka
tre lager gipsskivor monteras. Detta gör att den sammanlagda tjockleken på LS
väggen uppgår till 385 mm och gör att den klarar ljudklassificering B. LS-väggens
utformning ser ut enligt följande:
Tabell 2. Utformning av nuvarande
Material
Gips
2 x Brandgips
Regel c600
Glasullsisolering
Luftspalt
Regel c600
Spånskiva
Regel c600
Luftspalt
Regelc600
Glasullsisolering
2 x Brandgips
Gips
Totaltjocklek

Dimension [mm]
13
30
70
15
45x95
38
45x95
15
70
Figur 2
Utformning nuvarande LS-vägg
(DFS-Derome flervåningssystem)

30
13
385
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3.1.3 Mellanbjälklag A-hus
Mellanbjälklaget består utav en 360 mm LVL-bjälke, vilket är en fanerträbjälke med
träfibrer limmade i längdriktningen, som isoleras med 220 mm glasull. Sett nerifrån
monteras en 25 mm akustikprofil som bekläs med två lager gipsskivor. Uppåt läggs
22 mm golvspånskiva, en 13 mm golvgips och ett golvytskikt. Den totala höjden på
bjälklaget blir 476 mm. Maximala spännvidden för ett bjälklag med enkel bjälke cc
600 mm är 6 m och med dubbel bjälke 7,5 m. Bjälklagsutformningen ser ut enligt
följande:
Tabell 3. Utformning nuvarande bjälklag.
Material
Ytskikt
2 x Golvgips
Spånskiva
LVL-bjälke
Glasullsisolering
Akustikprofil
Gips
Brandgips
Totalhöjd

Dimension [mm]
26
22
360
220
25
13
15
476

Figur 3
Utformning nuvarande bjälklag
(DFS-Derome flervåningssystem)

.
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4 Teori
I detta kapitel redovisas bakomliggande teori och information för att läsaren ska kunna
förstå och tolka beräkningar samt resultat av studien.

4.1 Krav på byggdelar
4.1.1 Laster som påverkar hållfastheten
De byggdelarna som i denna studie ska undersökas är lägenhetsskiljande väggar och
mellanbjälklag. Lägenhetsskiljande väggar och mellanbjälklag ska generellt klara av
vertikala laster, horisontella laster och moment och ska dimensioneras för dessa
typer av belastningar. I denna studie kommer väggarna inte utsättas för moment, då
de inte utsätts för excentricitet av den vertikala lasten eller ett rent böjmoment, och
kommer således inte behövas dimensioneras för detta.
4.1.2 Infästningar
Byggelement som placeras i en byggnad måste fästas i varandra i så kallade
knutpunkter. Det finns en mängd olika knutpunkter men för mellanbjälklag och
lägenhetsskiljandeväggar är knutpunkterna mellan vägg-tak, vägg-vägg och
väggelement-väggelement av intresse. Vid dimensionering måste brand, ljudkrav och
laster beaktas.

4.2 Hållfasthet
4.2.1 Kompositmetoden
Vid dimensionering av en KL-träskiva används en modell där skivan ses som ett
tvärsnitt i massivt trä vilket sedan dimensioneras enligt Eurokod 5. För att kunna
använda denna modell måste effektiva hållfasthetsvärden beräknas för KL-skivan där
hänsyn tas till varje lagers hållfasthet och sammanställs till ett gemensamt värde.
En KL-skiva är generellt uppbyggd av trä i hållfasthetsklass C24 och därmed kan
antas att hållfasthets- och styvhetsvärden för C24 ska användas i beräkningarna.
Dock har olika experiment visat att en skiva med trä i hållfasthetsklass C24 har
liknande egenskaper för hållfasthet och styvhet som limträ i hållfasthetsklass GL28h.
Detta då materialegenskaperna för C24 bortser från att fogarna i skivan ger en
avsevärd förbättring av hållfastheten i skivan jämfört med att enbart använda C24 trä
som grundmaterial. Dessa resultat påvisar att materialegenskaper för GL28h bör
användas vid beräkningar av komposit metoden.(Blass, H-J och Fellmoser, P., 2004)
4.2.2 Lägenhetsskiljandeväggar
En stabiliserande lägenhetsskiljande vägg ska dels stabilisera byggnaden och skilja
lägenheter från korridorer och andra lägenheter. På väggen verkar en vertikal last i
överkant från egenvikt, snölast och nyttig last. Även en horisontell last verkar på
väggen. I det generella fallet kan ett böjmoment uppstå på grund av excentricitet,
som nämns i avsnitt 4.1.1, men detta förekommer inte vid dimensionering av detta
fall. I de flesta fall sker deformationerna i konstruktionens veka riktning och därför
kan dimensionerings regler för böjd och tryckt stång användas.
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För slanka väggskivor är stabilitetfallet oftast dimensionerande. Dimensioneringen av
stabiliserande väggar i KL-trä kan göras enligt Eurokod 5. (Massivträhandboken.
2006)
4.2.3 Tryckhållfasthet
Tryckkrafterna som verkar på en KL-skiva tas upp av de lagren vilkas fiberriktning är
parallell med lastens riktning. För den vertikala lasten är det därmed de lagren som
har vertikal fiberriktning som kommer att belastas. För att dimensionera KL-skivans
ändtryckhållfasthet där den vertikala lasten är parallell med fiberriktningen på de
yttre lagren måste följande krav uppfyllas. Se ekvation 1 (Wallner-Novak, M et al.,
2014, s48)
Ekv. 1

Figur 4
Illustration över tryckhållfasthet (Wallner-Novak, M et al,. 2014)

4.2.4 Knäckning
Vertikallast ger också upphov till knäckning för väggen likt en pelare primärt knäcker
väggen i veka riktningen, (y-y), om en liten längd på skivan används måste även den
styva riktningen, (z-z), kontrolleras. Generellt måste även skjuvningsflexibilitet för de
lager med fiberriktningen vinkelrätt mot lasten vägas in men normalt uppgår deras
inverkan till mindre än 2 % och kan i detta fall därmed försummas. Dimensionering
sker likt en pelare och ekvation 2 gäller. I ekvationen ingår en reduktionsfaktor för
knäckning kcy, vilket är en faktor som beror på elementets förmåga att knäcka
(Wallner-Novak, M et al., 2014, s60-61) Mer om detta i kapitel 4.3.7.
Ekv. 2

Figur 5
Illustration för knäckning
(Wallner-Novak, M et al,. 2014)
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4.2.5 Tröghetsmoment för KL-skivor
Vid beräkning av böjning ska ett yttröghetsmoment för tvärsnittet bestämmas.
Yttröghetsmomentet beräknas utifrån en axel genom dess tyngdpunkt med ekvation
3.
Ekv. 3

Då ett tvärsnitt består av flera delelement beräknas varje enskilt elements bidrag till
yttröghetsmomentet och förflyttas genom Steiners sats till den gemensamma
tyngdpunkten för tvärsnittet (Heyden S et al, 2007)
För en KL-skiva med ett dubbelsymmetriskt tvärsnitt beräknas det effektiva
yttröghetsmomentet runt y-axeln med yttre lagren parallella med y-axeln enligt
ekvation 4.
Ekv. 4

Varje vertikalt lagers yttröghetsmoment bestäms och kompenseras med Steiners sats
inklusive en gamma faktor som sedan summeras till ett gemensamt värde för hela
skivan. E modulen antas vara samma för alla lager. (Wallner-Novak, M et al., 2014,
s140-141)
4.2.6 Dimensionering för vertikal last
Bärförmågan för ett byggelement dimensioneras mot den högsta normalkraft som
kommer verka mot elementet (Johannesson P. Vretblad B. 2011). Ur formlerna för
knäckning och tryckhållfasthet, vilket är de två dimensionering som utförs för en
utbredd vertikal last, erhålls därmed förutsättningarna för att dimensionera ett
väggelement med en KL-skiva som bärande element.
Ur ekvation för tryckhållfasthet bryts Nkap ut och ger ekvation 5.
Ekv. 5

Ur ekvation för knäckning bryts Nkap ut och ger ekvation 6.
Ekv. 6

Då knäckning av tvärsnittet måste tas i beaktande är ekvation 6 dimensionerande.
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4.2.7 Skjuvning
Då en huskropp utsätts för en horisontell kraft från vindlaster överförs denna kraft
från bjälklaget till underliggande vägg och ger upphov till både horisontella och
vertikala reaktionskrafter i de stabiliserande lägenhetsskiljande väggarna.
Reaktionskraften uppstår i underkant av väggen på grund av stjälpande moment när
lasten överförs från ett bjälklag till väggens överkant. Se figur 6
(Massivträhandboken, 2006)

Figur 6
Illustration över skjuvning
(Wallner-Novak, M et al,. 2014)

Dessa reaktionskrafter ger upphov till skjuvning i väggen. Brandner R, et al (2017)
påvisar att tre olika typer av deformationer äga rum totalskjuvning, delskjuvning och
vridning under inverkan av moment. Då de lägenhetsavskiljande väggarna inte
kommer utsättas för moment, som nämnt i 4.1.1, kommer enbart del- och
totalskjuvning att behandlas. För dessa skjuvningar kan tre olika typer deformationer
i en vägg av KL-skivor uppkomma som bör kontrolleras. (Wallner-Novak, M et al.,
2014, s57-59)
Den första mekanismen för brott på grund av skjuvning är när de lameller som
bygger upp KL-skivan går till brott i en linje, se figur 7. För att kontrollera detta ska
lamellernas, klass C24, hållfasthet i x och y riktning vara större en den skjuvkraft som
uppstår i planet x-z eller y-z. Se ekvation 7.

Figur 7
Illustration över skjuvningsbrott i lamellerna
(Wallner-Novak, M et al,. 2014)

Ekv. 7
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Den andra mekanismen för brott på grund av skjuvning är när de limmade fogarna
går till brott i skärningspunkten av de olika fiberriktningarna i KL-skivan. Detta då
det i varje skärningspunkt uppstår ett moment MT.d, se figur 8. Detta kontrolleras
genom att hållfastheten för fogarna vilken är skivans hållfasthet i x-z och y-z planet
skall vara större en den skjuvning som uppstår på grund av momentet MT.d enligt
ekvation 8.

Figur 8
Illustration över momentet i varje skärningspunkt och dess
samband med skjuvning (Wallner-Novak, M et al,. 2014)
Ekv. 8

Den tredje mekanismen för brott på grund av skjuvning är när hela KL-skivan går till
brott, se figur 9. För att kontrollera detta undersöks om skjuvhållfastheten i planet xy för skivan är större en den skjuvkraft som verkar på skivan enligt ekvation 9.

Figur 9
Illustration över skjuvningsbrott i hela skivan
(Wallner-Novak, M et al,. 2014)

Ekv. 9
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4.2.8 Deformationer
Den horisontella kraften, F, ger även uppkomst till deformationer av skivan genom
böjning, skjuvning, infästning mellan vägg och mellanbjälklag samt deformationer i
skarvarna mellan KL-elementen och ska generellt dimensioneras. Den sammanlagda
deformation för en lägenhetsskiljande vägg skall inte överstiga 1/300 av höjden för
aktuellt våningsplan och en deformation som max uppgår till 1/500 av höjden är att
rekommendera. På grund av KL-skivornas höga styvhet och bärförmåga är det oftast
deformationerna i skarvarna som är de dominerande deformationen i ett
väggelement. (Wallner-Novak, M et al., 2014, s134-135)

Figur 10
Illustration över krafter och deformationer som uppstår från horisontell last
(Wallner-Novak, M et al,. 2014)

För att beräkna den sammanlagda deformationen används följande ekvation.
Ekv. 10

4.2.9 Infästning vägg-tak
Infästningen mellan vägg och tak sker med självdragande skruvar som fästs med
hjälp av en styrlist i väggen och sedan i mellanbjälklaget (Martinssons handbok i KLträ, martinsson.se) Skruvarnas inbördes avstånd ska dimensioneras och skruvarnas
lastbärande kapacitet skall bestämmas enligt Johansens flytteori i EN 1995-1-1,
paragraf 8.2.2 (Wallner-Novak, M et al., 2014, 113). Noteras bör att en skarv i KLträhus maximala horisontella last, F, är 20 kN/m.
4.2.10 Mellanbjälklag
Massiva mellanbjälklag består till större del av solitt trä. Ett massivt träbjälklag kan
konstrueras på olika sätt och man kan urskilja tre olika huvudtyper av konstruktioner
i platt-, kassett- och samverkansbjälklag där de två första är mest förekommande. Vid
konstruktion av plattbjälklag läggs KL-skivor i ett eller flera lager och kan
kompletteras med singel, isolering, stegljudsmatta, golvgips och parkett för att få ett
bjälklag med önskvärda egenskaper. Vid kassettbjälklag används bärande reglar som
placeras i kassetter och kompletteras med en liggande KL-skiva. Dessa isoleras i
kassetterna under KL-skivan och kompletteras med gips och parkett för att få
önskvärde egenskaper.
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Att det massiva träbjälklaget innehåller så stora volymer trä gentemot exponerade
ytan i omgivningen gör att det är gynnsamts för användning av massivträ bjälklag ur
fukthänseende. Detta då bjälklaget kommer uppvisa långsamma och små
fuktförändringar kring den fuktnivå som motsvara byggnadens årsmedelvärde.
(Martinsson, 2006)
Mellanbjälklag belastas primärt av en vertikal last från nyttig last som beror på vad
som står på bjälklaget. Den nyttiga lasten bestäms enligt EN1991-1-1 och för bostäder
är den 2,0 kN/m2. Dimensioneringen av bjälklag görs först i brottgränstillstånd men
måste även göras i bruksgränstillstånd där maximal utböjning och vibrationer i
bjälklaget oftast är dimensionerade. Att utföra denna dimensionering är svårt och
beror på upplagsfall samt vilka spännvidder som bjälklaget skall klara av. Vid
dimensionering används oftast kvalificerade datorprogram då böjning och
deformationer på bjälklaget är svårt att handberäkna. (SS-EN 1995-1-1:2004. 2009)

4.3 Akustik
Ljud bildas som ett resultat av mekaniska svängningar i ett elastiskt medium, vilket
skapar longitudinella ljudvågor. Ljudvågorna som uppkommer kan delas in i två
kategorier beroende på om mediet belastas över sin elasticitetsgräns (stötvågor), eller
inte. När mediet sätts i vibration uppstår tryckvariationer som utbreder sig från
källan genom att energi överförs från molekyl till molekyl i mediet. En vanlig liknelse
är bilden av en sten som träffar en lugn vattenyta, varpå koncentriska vågor
fortplantas med en viss hastighet från nedslagspunkten. Det är den sträckan som
vågfronten rör sig under en komplett vågrörelse som är våglängden, och denna är i
sin tur bestämd av utbredningshastigheten och frekvensen. Utbredningshastigheten i
ett specifikt medium förändras med elasticiteten och densiteten hos mediet, vilket är
viktigt för att förstå ljudets spridning i en byggnad. Det är på grund av detta samband
som lättare material har sämre ljudisoleringsförmåga än tyngre. (Andersson J 1998, s
25)
4.3.1 Ljudnivå
Ljudnivå är ett förkortat skrivsätt för “frekvensvägd ljudtrycksnivå”, vilket anges och
räknas i enheten decibel (dB) (Andersson J 1998, s 49). Det hörbara frekvensområdet
ligger för en ung, ej hörselskadad människa inom ca 20-20 000 hertz (Hz). Men detta
hörbara frekvensspann påverkas snabbt redan vid lättare hörselskador, och det är
inte ovanligt att personer med lättare hörselskador inte förmår att uppfatta toner
över 1000 Hz (Andersson J 1998, s 31-34).
4.3.2 Ljudisolering
Ljud som alstras kan spridas på olika sätt, bland annat genom luftljud, stegljud och
flanktransmissioner. Luftljud som sprids från ursprungskällan avges till omgivningen
genom luftmediet och träffar exempelvis väggar som på så vis alstrar nytt luftburet
ljud på andra sidan. Luftljudsisolering anger ett mått på skiljekonstruktionens
förmåga att reducera ljud som når den via luften. Detta mått benämns reduktionstal
(R) och mäts som en ljudnivåskillnad mellan ett rum och ett annat, varefter resultatet
anges i dB (Andersson J 1998, s 125-127)
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R varierar med frekvensen och mäts i förbestämda frekvensband (100-3150 Hz
alternativt 50-5000 Hz). Men av praktiska skäl reduceras dessa frekvensbandsvärden
till ett sammanfattat värde vilket benämns som vägt reduktionstal. Vägda
reduktionstal för byggnadsdelar mätta i laboratorium betecknas Rw (Boverket 2008, s
33).
Flanktransmission är ljudöverföring som sker via flankerande byggnadsdelar, utanför
den huvudsakliga skiljekonstruktionen. Flanktransmission används också ofta som
beteckning på all ljudöverföring som inte går direkt genom skiljekonstruktionen.
Vanliga exempel på flanktransmissioner är genom kanaler, via innertaket, genom
otätheter och dylikt (Träguiden 2003c). Vissa tillverkare redovisar reduktionstal för
sina konstruktioner i färdig byggnad, där hänsyn tagits till inverkan av
flanktransmission. Då avses ett fältreduktionstal (”vägd standardiserad
ljudnivåskillnad”) och för att markera detta inkluderar beteckningen ett ´(prim)
tecken, alltså R’w (Boverket 2008, s 33).
Stegljud uppstår genom exempelvis steg, slag eller stötar mot ett bjälklag, och leds via
konstruktionen till andra sidan av konstruktionen där det alstrar luftburet ljud. Som
mätetal används här normaliserad stegljudsnivå (Ln) och även detta anges i dB
(Andersson J 1998, 125-127). n. För stegljud gäller krav på högsta tillåten vägd
normaliserad stegljudsnivå i byggnad L’n,w. Konstruktioner med hög stegljudsisolering
ger alltså en låg stegljudsnivå (till skillnad från luftljudsisolering, som är högre ju
större ljudnivåskillnaden är mellan två utrymmen).
4.3.3 Normer och dimensioneringsregler byggnadsakustik
Ljud kan anses som en subjektiv upplevelse, men det finns ändå rekommendationer
för god ljudmiljö och minimikrav för ljudnivå ställda av myndigheterna, vilket
redovisas i Boverkets byggregler (BBR). R’w som tidigare nämnts som ”vägd
standardiserad ljudnivåskillnad” kan även användas med begränsningsregeln enligt
SS 25267, och betecknas då istället med DnTw, vilket är fallet i BBR. Även för
stegljudsisolering finns en begränsningsregel enligt SS 25267 och efter användning
betecknas vägd standardiserad stegljudsnivå i byggnad som L’n,T,w i BBR. De ljudkrav
som anges har utgått från frekvensband 50-3150 Hz.
I Svensk standard (SS 25267) har fyra ljudklasser A-D definierats, där A är högsta
ljudklassen och D är lägsta. Enligt BBRs senaste utgåva 2011:6 är ljudklass C ett
minimikrav för nyproducerade bostäder.
Kravet är utformat för att ge
tillfredsställande förhållanden, i vilken majoriteten (> 80 %) av boende och brukare
inte ska känna sig störda av ljud (Boverket 2008, s 27).
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Tabell 4. Ljudklasser luftljudsisolering.
Ljudklass
Ljudnivåskillnad DnT,w,50 mellan utrymmen

A
60 dB

B
56 dB

C
52 dB

D
48 dB

Tabell 5. Ljudklasser stegljudsnivå.
Ljudklass
Stegljudsnivå LnT,w,50 i utrymme

A
48 dB

B
52 dB

C
56 dB

D
60 dB

4.3.4 EN 12354-1: Beräkning av luftljudsisolering mellan rum i byggnader
EN 12354-1 beskriver principerna över beräkningsgången, alla förteckning av
storheter och definierar dess tillämpning och begränsning av luftljudsisoleringen
mellan intilliggande rum. Standarden innehåller två olika beräkningsmodeller, en
detaljerad och en förenklad. Båda är tillämpade beräkning i byggnader men kan
användas vid andra liknande system. Annex B i standarden beskriver
tillvägagångssättet vid beräkning av reduktionstalet i en homogen vägg. (EN 12354-1
2000)
Reduktionstal
Ekv. 11

Reduktionstalet en homogen vägg beräknas genom en logaritmisk funktion av
transmissionsfaktorn, som i sin tur är starkt beroende av totala förlustfaktorn.
Transmissionsfaktor

Ekv. 12

Ekv. 13

Ekv. 14

Totalförlustfaktor

Ekv. 15
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5 Metod
Här presenteras utförandet och beräkningsmetoderna för studien. Alla svar redovisas
sedan i resultatkapitlet.

5.1 Jämförda alternativ
Denna studie kommer att betrakta fyra olika väggar och ett bjälklag som alternativ till
A-hus nuvarande lösningar. Alternativen betecknas härefter enligt tabell 6.
Tabell 6. Beteckning för alternativa väggar och bjälklag.
Alternativ
Väggar
V1
V2
V3
V4
Bjälklag
B1

Beskrivning*
70 mm KL-skiva
80 mm KL-skiva
90 mm KL-skiva
Martinssons
Martinssons

*
KL-skivorna som ingår i väggarna har trelager där de två yttersta är vertikala och
mitten lagret horisontellt.
V1-V3: Dessa alternativ kommer att behålla A-hus nuvarande LS skalvägg som
tillsammans med KL-trä bildar en alternativ lösning. Uppbyggnaden av LS väggen (se
tabell 2) behålls alltså med ändringen att den bärande stommen, 38mm
spånskiva+45x95 träregel, byts ut mot tre olika dimensioner av KL-trä (70-, 80-,
90mm).
V4: Är en färdig komponerad LS vägg ur Martinssons sortiment där uppbyggnaden
ser ut enligt följande:
Tabell 7. Ingående material vägg V4.
Material
2 x Brandgips
KL-trä
Sprutull
KL-trä
2 x Brandgips
Totaltjocklek

Dimension [mm]
30
70
170
70
30
370

Figur 11
LS-11-01 färdigt väggalternativ
(Martinssons AB)
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B1: Är ett färdigt komponerat bjälklag ur Martinssons sortiment där uppbyggnaden
ser ut enligt följande:
Tabell 8. Ingående material bjälklag B1.
Material
Parkett
Golvgips
Golvspånskiva
Isover stegljudsmatta
Tvättad singel 8-11 mm
KL-trä
Totalhöjd

Dimension [mm]
14
12
22
20
80
221
370

Figur 12
MB-07-05 färdigt mellanbjälklag (Martinssons AB)

5.2 Referenshus - Kvillebäcken
För att möjliggöra en praktisk jämförelse och skapa förutsättningar för en ekonomisk
analys av resultaten i denna studie, så kommer ett referenshus att användas. Detta
projekt vid namn Kvillebäcken är beläget på Hisingen i Göteborg. Här uppför A-hus
ett sexvåningshus i trästomme, med en första våningen av betong. Huset ska
levereras till systerbolaget Derome - mark och bostad. Byggnaden är konstruerat
enligt A-hus standardiserade byggsystem för flervåningshus. Nedanstående fakta
används som underlag i den jämförande studien.
Tabell 9. Fakta om referenshuset i Kvillebäcken, Göteborg.
Fakta referenshus
Antal träbjälklag
Antal löpmeter LS vägg
Total säljbar golvyta
Ljudisolering LS vägg
Stegljudsisolering träbjälklag
Försäljningspris per m2 (genomsnitt)

5 stycken
335 meter
1600 m2
57 dB
47 dB
43 200 kr/m2

5.3 Hållfasthetsberäkningar
5.3.1 Beräkningar
De hållfasthetsberäkningar som utförs i denna studie kommer att göras i programmet
PTC MathCad Prime 3.1 med en studentlicens. Detta hjälpmedel gör det enklare att
utföra många likadana beräkningar med olika dimensioner vilket är fallet i vår studie
och därmed lämpar sig väl.
För att utföra hållfasthetsberäkningar måste den dimensionerade hållfastheten
bestämmas utifrån den karaktäristiska hållfastheten. Detta görs genom två
reduktions faktorer kmod och γm För KL-trä som antas vara en typ av limträ är γm 1.25
och kmod är den kortvarigaste last som verkar på byggdelen. I vårt fall är detta
medellånga laster då normalkraften i väggen kommer från snölast och det är en nyttig
last på bjälklagen, därför blir kmod satt till 0,8 (SS-EN 1995-1-1:2004. 2009)
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5.3.2 Kompositmetoden
För att beräkna hållfasthetsvärden hos en KL-skiva är kompositmetoden en relativt
enkel och precis metod som ser skivan som ett homogent material och ger
hållfasthetsvärden för alla riktningar och belastningar.
Metoden baseras på hållfastheten och styvheten hos varje enskilt lager i KL-skivan
och därmed tas lager lastade i fiberriktning och parallellt med fiberriktningen med i
beräkningarna. Därmed tas hänsyn till KL-skivans uppbyggnad och varje lagers
tjocklek och ett hållfasthetsvärde för hela skivan i olika belastningsfall erhålls.
Skjuvhållfastheten beaktas inte och därför bör denna metod enbart användas på
skivor som har hög längd mot tjockleks-förhållanden. Detta definieras som L/d≥30
då lasten är vinkelrätt mot planet samt i fiberriktningen för de yttre lagren och som
L/d≥20 då lasten är vinkelrätt mot planet och vinkelrätt mot fiberriktningen i de
yttre lagren.
Kompositmetoden grundas på komposit faktorer som är relaterat till hållfastheten
och styvheten hos varje enskilt lager och ett fiktivt homogent tvärsnitt med
fiberriktningen parallell med belastningen. Med komposit faktorerna beräknas
effektiv spännings och hållfasthetsvärden för skivan fram, se Figur 13, som sedan kan
användas för att beräkna deformationer och spänningsfördelningen. (Blass, H-J och
Fellmoser, P., 2004)
Tabell 10. Beräkning av hållfasthetsegenskaper m.h.a kompositfaktorer.

I slutskedet av studien fastslogs i samråd med konstruktör på Martinssons AB att
denna metod ger för stora felkällor beträffande hållfasthetsvärdena och istället
användes värden uträknade av Martinssons AB. Dessa värden är lättåtkomliga på
deras hemsida och denna ändring gör inte studien svårare att kontrollera.
(Martinssons AB, Konstruktionsfakta. Hemsida)
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5.3.3 Väggar
Alternativ V1-V4 kommer att jämföras utifrån sin vertikala bärförmåga och
beräknade horisontella deformation. Dessutom kommer knäckning, skjuvning och
ändtryckhållfasthet kontrolleras för varje enskild vägg. Alternativen beskrivs närmare
i avsnitt 5.1.
5.3.4 Laster
Väggar ska klara av en vertikal last om 100 kN/m för att kunna ingå i A-hus
flervåningshussystem. Detta gör att det är den last som beräkningarna för vertikal
bärförmåga, ändtryckhållfasthet och knäckning kommer utgå ifrån.
Väggarna som ska ingå i A-hus flervåningshus system ska även klara av en horisontell
last om 50 kN/m. Dock klarar idag befintliga knutpunkter i ett flervåningshus i KLträ endast maximal horisontell last om 20 kN/m per knutpunkt. Vi kommer därför
göra beräkningar med horisontell last om både 20 kN/m per knutpunkt och 50 kN/
total horisontal last. Vidare får A-hus efter denna studie gå vidare med att antingen
försöka utforma sin byggnad på ett sådant sätt att horisontallasten kan reduceras till
under 20 kN/m eller utforma en typ av skarv som klarar av en horisontell last om 50
kN/m. (Carlsson, 2017)
5.3.5 Höjd och längd
De lägenhetsskiljande väggarna som ingår i referenshuset Kvillebäcken har en höjd
på 2.6 m och denna höjd kommer i denna studie användas som beräkningsunderlag.
De lägenhetsskiljande väggarna i referenshuset är inte längre än 12 m och då KLskivor från Martinssons AB kan produceras upp till en längd på 16 m kommer
beräkningarna baseras på en vägglängd om 12 m. Noteras bör att det med denna
längd inte kommer behöva göras några förlängningsskarvar av väggen och därmed
kommer deras inverkan på konstruktionen inte beräknas i denna studie.

Figur 13
Illustration över lastfall och höjd för
lägenhetsskiljande väggar i Kvillebäcken
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5.3.6 Vertikal ändtryckhållfasthet
För att dimensionera en KL-skivas ändtryckhållfasthet måste det aktuella trycket på
de vertikal lagren bestämmas för skiva och vertikal last. Detta tryck ska vara mindre
eller lika med ändtryckhållfastheten hos skivan. För att bestämma det aktuella
trycket på de vertikala lagren fördelas den vertikala lasten N0.net på arenan A0.net för
de vertikala lagren i KL-Skivan. Då vår skiva har tre lager blir detta då de två ytttre
lagren som har dimensionerna d1 och d2. Se ekvationer 16-18.
Ekv. 16
Ekv. 17
Ekv. 18

5.3.7 Knäckning
När en KL-skiva ska dimensioneras för knäckning tas hänsyn till skivans
hållfasthetsförmåga för kompression, fc.0.d, knäcknings koefficient, kcy, och hållfasthet
för böjmoment fm.d, och jämföras med de aktuella tryckkrafterna och böjmoment som
verkar på skivan. Generellt beräknas dessa värden enligt ekvation 19 och måste
tillsammans vara mindre eller lika med ett. Tryckkraften som verkar på skivan
bestäms genom fördelningen av den vertikala lasten Nd på arena av de vertikal lagren
Anet. Momentet bestäms på liknande sätt där momentet som verkar på skivan fördelas
på böjmotståndet parallellt med de yttrelagren, se ekvation 20. Knäcknings
koefficient Kcy för en KL-skiva bestäms genom ekvationer 21-26.
Ekv. 19

Ekv. 20

Knäckningskoefficient - kcy
Ekv. 21

Knäckningskoefficient–ky
Ekv. 22

Imperfektionskoefficient för korslaminerat trä – ßc
Ekv. 23
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Relativ slankhet vid knäckning runt y-axeln – λrel,y
Ekv. 24

Slankhet vid knäckning runt y-axeln - λy
Ekv. 25

Effektiv tröghetsradie för vertikala lager vid knäckning runt y-axeln–iy,o,ef
Ekv. 26

I vårt fall påverkas inte KL-skivan av ett moment och kommer således sättas till noll i
ekvationen och därmed kommer enbart den första delen i formel att beaktas, se
ekvation 27.
Ekv. 27

5.3.8 Tröghetsmoment KL-skivor
Då knäckning skall dimensioneras så måste yttröghetsmomentet för KL-Skivan
bestämmas. Detta sker enligt ekvation 28 där varje del av KL-Skivans
yttröghetsmoment beaktas och förflyttas med Steiners sats till den gemensamma
tyngdpunkten för skivan. Denna förflyttning sker med de avstånd som anges i
ekvation 29. Förflyttningen reduceras även med en gammafaktor enligt gamma
metoden där faktorn bestäms enligt ekvation 30. Antas gör även att alla lagers Emodul antas vara lika och sätts därmed till ett, se ekvation 32.

Ekv. 28

Avståndet till TP för första vertikala lagret– a1
Ekv. 29
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Reduktionsfaktor för första vertikala lagret–γ1
Ekv. 30

Ekv 31

E moduler för olika lager antas lika
Ekv. 32

5.3.9 Dimensionering vertikal last
Den dimensionerande vertikallasten på en KL-skiva bestäms genom att bryta ut Nkap
ur ekvation för knäckning och används när utnyttjandegrad av skivan eller lämplig
dimension för en last ska bestämmas. Man använder ekvation 27 för knäckning då
knäcknings koefficient, kcy alltid kommer vara mindre än ett och därmed förminska
kapaciteten gentemot om formeln för enbart ändtryckhållfasthet hade använts. Detta
resulterar i att den dimensionerande vertikala lasten bestäms enligt ekvation 34 där
A0.net är arean av de vertikala lagren och fc.0.d är tryckhållfastheten för KL-skivan
Ekv. 33
Ekv. 34

5.3.10 Skjuvning
Skjuvning i KL-skivor på grund av en horisontell last sker på tre olika sätt, så kallade
mekanismer. Den första mekanismen för brott på grund av skjuvning är när de
ingående lamellerna i skivan går till brott längs en linje. För att kontrollera detta
måste skjuvhållfastheten för virket vara större än den skjuvkraften som verkar på
materialet. Se ekvation 35 och 36. För att bestämma materialets belastning fördelas
skjuvkraften, T, på arean, As.net, av virket. Arean är den minsta arean av de vertikala
eller horisontella lagren, A0.net och A90.net. Se ekvationer 37 och 38.
Ekv. 35
Ekv. 36
Ekv. 37
Ekv. 38
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Den andra mekanismen för skjuvbrott i skivan är att limfogarna i
skärningspunkterna för lamellerna går till brott. Detta då det i varje skärningspunkt
bildas ett moment, Mt, som skapar en vridning i punkten. För att kontrollera detta
måste hållfastheten för fogen vara större än den skjuvning som uppstår i
skärningspunkten. Momentet beräknas enligt formeln och fördelas på produkten
mellan lamellernas bredd, a, upphöjt i tre och antalet skärningspunkter samt antal
fogar.
Ekv.39
Ekv. 40
Ekv. 41
Ekv. 42

ns - Antal skikt mellan lager (2 för en skiva med 3 lager)
nf - Antal genomskärningar inom skjuvarean
h - Avstånd centrum-centrum mittersta lamell-yttersta lamell i skjuvningsfyrkanten
(max lamellbredd 40 mm)

Den tredje mekanismen för skjuvbrott i en KL-skiva är när hela skivan går till brott.
För att kontorolera detta skall skjuvhållfastheten i planet för hela skivan vara större
än den skjuvspänning som verkar på skivan. För att bestämma den skjuvspänningen
fördelas skjuvkraften på hela arean av skivans tjocklek, se ekvation 44.
Ekv. 43
Ekv. 44

5.3.11 Deformationer
För att beräkna den totala deformationen hos en KL-vägg ska böjdeformationer,
skjuvdeformationer, deformationer i dragstänger och deformationer i skarvar mellan
vägg och tak beräknas och sammanställas enligt ekvation 45. Till en total deformation
av KL-vägg elementet. Denna deformation skall inte överstiga 1/300 av aktuell
våningshöjd och rekommenderas vara under 1/500 av aktuell våningshöjd i vårt fall
skall därför deformationerna var mindre än 8,66 mm och bör vara under 5,2 mm.
Ekv. 45

Böjdeformationer
Ekv.46

Skjuvdeformationer
Ekv. 47

Deformationer i dragstänger

Ekv. 48

Förflyttning i skarv mellan vägg och tak
Ekv. 49
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Då vi inte kommer beakta förankringen mellan vägg och bjälklag på grund av dess
stora samband mellan brand och ljud samt att vi inte har någon förlängning av
väggelementen så kommer enbart böjdeformationen och skjuvdeformationen av
skivan att beräknas enligt ekvation 50. Viktigt att påpeka att de största
deformationerna i en KL-vägg är de som uppstår i infästningar och skarvar och
därmed är inte detta värde dimensionerande. Detta gör att vidare undersökning av
deformationerna bör göras när infästningar och ev. skarvtyper är bestämda i senare
skede.
Ekv. 50

5.3.12 Mellanbjälklag
Val av lämpligt mellanbjälklaget kommer i denna studie ske genom att det
mellanbjälklaget med bäst förutsättningar väljs ut ur Martinssons sortiment för
färdiga bjälklag. De egenskaper som kommer beaktas är hållfasthetförmåga för
bostäder och deras nyttiga last, maximal spännvidd för uppförande, ljudisolerande
förmåga, byggnadshöjd samt att den har en rimlig möjlighet att ingå i A-hus
byggsystem för flervåningshus beträffande byggteknik. Denna metod valde vi då vi
inte har tillgång till lämpligt beräkningsprogram för att förenkla beräkningarna av
mellanbjälklaget samt tidigt insåg att de besparingarna gällande byggnadshöjd A-hus
vill åstadkomma kommer vara svår att uppnå med KL-trä.

5.4 Ljudanalys
5.4.1 Luftljudsisolering väggar
Enligt Colebring (2017) är det väldigt komplicerat att beräkna den ljudisolerande
prestandan (reduktionstalet) i en vägg med flera skikt, och det beror dessutom på
många olika faktorer. Att beräkna reduktionstalet i en homogen vägg är däremot
enklare att utföra. Därför kommer denna ljudanalys utgår ifrån A-hus nuvarande LS
vägg, för att på så sätt jämföra hur en ersättning av KL-skivor förändrar
ljudprestandan.
Tillvägagångssättet är alltså att beräkna reduktionstalet i nuvarande LS stommen (38
millimeter spånskiva) enligt standarden EN 12354-1 och använda detta för att
fastställa resterande skiktens (skalväggens) reduktionstal. Skalväggens reduktionstal
adderas sedan med KL-skivornas reduktionstal i vägg alternativ V1-V3, som beräknas
genom samma standard. På så sätt kan vi uppskatta skillnaden i ljudisolerande
prestandan mellan nuvarande LS vägg och de olika alternativen. Ljudberäkningarna
kommer att utföras i programmet PTC MathCad Prime 3.1.
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Utifrån beräkningar enligt EN 12354-1 så har LS stommen och KL-skivorna i
väggarna V1-V3 följande reduktionstal. (För full beräkningsgång se bilaga 5)
Tabell 9. Reduktionstal.
Alternativ
LS stomme (38 spånskiva)
V1 (70 KL-trä)
V2 (80 KL-trä)
V3 (90 KL-trä)

R'w+C50-3150
23 dB
25 dB
27 dB
29 dB

Den nuvarande LS väggens aritmetiska medelvärde uppnår kraven för ljudklass B
med ett reduktionstal på 57 dB (fältmätt i referenshus). Detta innebär nuvarande LS
skalvägg har följande reduktionstal
Reduktionstal skalvägg: 57-23=34 dB och som nu kan används för att beräkna det
slutliga reduktionstalet för vägg alternativ V1-V3
Tabell 10. Reduktionstal i vägalternativ V1-V3
Alternativ
V1
V2
V3

Reduktionstal [dB]
34+25
34+27
34+29

Gällande vägg alternativ V4 finns denna ljudisolerande prestanda redan
förutbestämd i Martinssons KL handbok och har ett R'w+C50-3150 tal på 60 dB.
5.4.2 Stegljudsisolering bjälklag
För de bjälklags alternativ B1 som betraktas finns den stegljudsisolerande prestandan
förutbestämd i Martinssons KL handbok och L'w +C50-5000 är uppmätt till 50 dB.
Detta skall jämföras med nuvarande bjälklagets aritmetiska medelvärde som har en
stegljudsnivå på 47 dB (fältmätt i referenshus).

5.5 Platsanalys
5.5.1 Vägg tjocklek
Tjockleken på vägg alternativ V1-V3 beräknas genom att subtrahera LS stommen och
addera tjockleken på respektive KL-skiva. V4 har en förutbestämd tjocklek i
Martinssons KL handbok.
Tabell 11. Tjocklek väggalternativ.
Alternativ
V1
V2
V3
V4

Tjocklek [mm]
385-128+70
385-128+80
385-128+90
370
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Alternativ V1-V4 innebär jämfört med A-hus nuvarande LS vägg en förändring av
väggtjockleken enligt följande.
Tabell 12. Förändring av väggtjocklek.
Alternativ
V1
V2
V3
V4

Förändring [mm]
385-327
385-337
385-347
385-370

Applicerat på referenshuset som innehåller 335 löpmeter LS vägg innebär detta en
ökning av golvyta enligt följande (även med den procentuella ökningen)
Tabell 13. Ökad golvyta.
Alternativ
V1
V2
V3
V4

Ökad golvyta [m2]
(0,385-0,327)*335= 19,43
(0,385-0,337)*335= 16.08
(0,385-0,347)*335= 12.73
(0,385-0,370)*335= 5.03

Procentuell ökning [%]
1,2
1
0,8
0,3

5.5.2 Bjälklags höjd
Alternativ B1 har en totalhöjd på 370 mm, vilket skall jämföras med A-hus nuvarande
bjälklag på 476 mm. Detta innebär följande förändring av höjden:
476-370 = 106 mm
Applicerat på referenshuset som innehåller fem (trä)våningsplan hade detta
inneburit en total minskning av höjden med:
(476-370)*5våningsplan = 530 mm

5.6 Ekonomisk analys
Syftet med den ekonomiska analysen är att utvärderar de ekonomiska
konsekvenserna vid implementering av KL-trä i A-hus byggsystem. Både A-hus och
Martinssons har klargjort att de inte vill att interna produktions- eller
produktkostnader publiceras officiellt. Så för att möjliggöra analysen och jämföra de
olika alternativens kostnader mot varandra, används A-hus nuvarande vägg och
bjälklag som referenspunkt. Ut ifrån dessa anges skillnaden i alternativens olika
produktionskostnader uttryckt i %/m2 för att skapa en ekonomisk överblicksbild.
Vidare används det genomsnittliga försäljningspriset 43 200kr/m2 för att utvärdera
den teoretiska förändringen av försäljningsintäkterna vid ökad golvyta.
Tabell 14. Teoretisk förändring av försäljningsintäkter.
Alternativ

Förändring försäljningspris [Kr]

V1
V2
V3
V4

19,43*43 200
16,08*43 200
12,73*43 200
5,36*43 200
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6 Resultat
I detta kapitel redovisas resultaten av analyserna baseras på de uträkningar som återfinns
i metod kapitlet. Resultaten presenteras i nedanstående tabeller och tolkas samt utvärderas
sedan i kapitlet diskussion.

6.1 Hållfasthet
6.1.1 Väggar
Beräkningarna som genomförts i denna studie påvisar att vägg 1-4 har högre
lastkapacitet än den belastningen som verkar på väggen från den dimensionerade
vertikal lasten vilket är godkänt. Se tabell 15
Tabell 15. Beräkning av lastkapacitet.
Alt.
V1
V2
V3
V4

Nd [kN]
1200
1200
1200
1200

Lastkapacitet
Nkap [kN]
1741
3052
3842
3481

% av Nd
68,9
39,3
31,2
34,5

Godkänd
OK
OK
OK
OK

Beräkningar för skjuvning påvisar att vägg V1-V4 klara hållfasthetskraven för all
mekanismer och laster. Mekanism 1 för horisontell last om 50 kN är den som
närmast att inte klara av kraven där skjuvbelastningen är lika med
hållfasthetsegenskapen hos en KL-skiva om 80mm vilket precis är godkänt. Se tabell
16.
Tabell 16. Beräkning för skjuvning.
Skjuvning [MPa]
Alternativ:
Mek 1
V1 Hållfasthetsegenskaper, f
2,5
V1 20 kN, τ
0,667
V1 50 kN, τ
1,667
Godkänd
OK

Mek 2
1,3
0,069
0,087
OK

Mek 3
2,3
0,286
0,714
OK

V2 Hållfastegen, f
V2 20 kN, τ
V2 50 kN, τ
Godkänd

2,5
1
2,5
OK

0,8
0,069
0,088
OK

3
0,25
0,625
OK

V3 Hållfastegen, f
V3 20 kN, τ
V3 50 kN, τ
Godkänd

2,5
0,667
1,667
OK

1
0,069
0,174
OK

2,7
0,222
0,556
OK

V4 Hållfastegen, f
V4 20 kN, τ
V4 50 kN, τ
Godkänd

2,5
0,333
0,833
OK

1,3
0,035
0,087
OK

2,3
0,143
0,357
OK
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Beräkningarna för deformationer påvisar att alla vägg alternativ klara av kraven för
maximal deformation om L/300 för båda lasterna. Även rekommendationen på
maximal deformation om L/500 klarar alla för horisontell last om 20 kN/m men inte
V1 för horisontell last 50 kN/m. Resultat påvisar även att deformationerna på grund
av skjuvning klart är den största av de deformationer vi beräknat. Se tabell 17.
Tabell 17. Beräkningar för deformationer.
Deformationer [mm]
Alternativ Böj.
Skjuv. Tot.def. ≤ L/300= 8,67mm
-7
V1 20 kN
4,778*10
2,647
2,647
OK
-7
V1 50 kN
11.97*10
6,617
6,617
OK

≤ L/500=5,2mm
OK
EJ OK

V2 20 kN
V2 50 kN

3,926*10-7
9,816*10-7

1,486
3,716

1,486
3,716

OK
OK

OK
OK

V3 20 kN
V3 50 kN

3,724*10-7
9,309*10-7

0,336
0,84

0,336
0,84

OK
OK

OK
OK

V4 20 kN
V4 50 kN

2,394*10-7
5,985*10-7

1,323
3,308

1,323
3,308

OK
OK

OK
OK

6.1.2 Bjälklag
Enligt dimensionering av bjälklag från Martinsons handbok i KL-trä framkommer att
B1 klarar en spännvidd för lokaler om 5,9 m och en nyttig last på 2,5 kN/m2och
samma spännvidder gäller för bostäder med nyttig last om 2,0 kN/m2.

6.2 Ljudisolering
Den resulterande uppskattningen av luft- och stegljudsisoleringen samt förändringen
jämfört med nuvarande LS vägg i referenshuset.
Tabell 18. Resultat ljudanalys.
Alternativ Resultat [dB]
Förändring +/- [dB]
(R'w+C50Väggar
3150)
V1
59
+2
V2
61
+4
V3
63
+6
V4
60
+3
(L'w+C50-3150)
Bjälklag
B1
50
+3
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6.3 Platsanalys
Den resulterande tjockleken av väggar och höjden på bjälklaget samt förändring av
golv arean och totalhöjden i referenshuset.
Tabell 19. Resultat platsanalys.
Alternativ Resultat
Förändring +/- Golv area m2 Total höjd m
[mm]
[mm]
[+/-]
[+/-]
Väggar
V1
327
-58
+19,43
V2
337
-48
+16,08
V3
347
-38
+12,73
V4
370
-15
+5,36
Bjälklag
B1
370
-106
-0,530

6.4 Ekonomisk analys
Tabell 20. Resultat ekonomisk analys. Förändringen av produktionskostnaden per
tillverkad kvadratmeter vägg och bjälklag. Samt förändring av m2 pris samt teoretisk
förändring av försäljningsintäkt tack vare ökad golvyta i referenshus.
Alternativ Förändring av produktionskostnad +/- Försäljningsintäkt +/- [Tkr]
[%/m2]
Väggar
V1
-6,2
+839
V2
-2,7
+695
V3
-0,6
+550
V4
+50,0
+232
Bjälklag
B1
+80,0
--
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7 Diskussion
I detta kapitel tolkas och utvärderas resultaten. Först diskuteras varje del av arbete
ingående, för att sedan sammanfattas i en kortfattad slutsats.
Av de fyra olika väggalternativen så klarar alla ur hållfasthetssynpunkt av de aktuella
lasterna i referenshuset. Alternativ V1 utnyttjar 68,9 % av lastkapaciteten och alternativ
V2 39,3 %. Övriga alternativ nyttjar enbart cirka en tredjedel av lastkapaciteten för den
vertikala belastningen vilket får ses som överdimensionerande och ineffektivt.
Även kraven för de tre skjuvningsmekanismerna klarar alla väggar, både för horisontell
belastning om 50 kN/m samt 20 kN/m. Det bör påpekas att vägg V2 har samma
skjuvbelastning i mekanism 1, vilket berör de ingående lamellernas hållfasthet, vid en
last om 50 kN/m som hållfasthetsvärdet för skjuvning hos virkesklass C24. Detta är på
gränsen för ett godkännande men är enligt dimensioneringsreglerna godkänt då
belastningen måste vara mindre eller lika med hållfasthetsegenskaperna. För horisontell
last om 20 kN/m klara alla väggar kraven för skjuvningsmekanismerna med goda
marginaler.
För att kunna jämföra alla väggalternativ och laster har vid beräkningar av
deformationerna i väggalternativen enbart böj- och skjuvdeformationerna beaktats.
Detta då det inte finns befintliga infästningar som klara högre horisontella laster än 20
kN/m och därmed inte går att dimensionera, samt att infästningar mellan två
väggelement inte är relevant för vårt referenshus. Om A-hus vill gå vidare med
användningen av KL-skivor måste dessa dimensioneringar först göras då detta är den
störst bidragande faktorn till deformationer.
För de deformationer som beräknats klarar alla alternativ kravet om maximal
deformation på L/300 för alla laster. Däremot klara inte V1 rekommendationen för
maximal deformation hos bostadshus om L/500 för en horisontell belastning om 50
kN/m och är därför inte ett bra alternativ för A-hus flervåningshussystem i trä vid aktuell
horisontell belastning. Vidare är även vägg V2 och V4 enbart ca 2 mm från att inte klara
av rekommendationen för maximal deformation på L/500 mm.
Resultaten för deformation och skjuvning påvisar att V1 inte är ett hållbart alternativ för
A-hus flervåningshus i trä för horisontella belastningar högre än 20 kN/m vilket är fallet
idag. Vidare visar dessa resultat att en sänkning av de horisontella lasterna krävs
alternativt så är en utveckling av infästningar som klara större belastningar i A-hus
byggsystem nödvändigt för att kunna använda KL-skivor fullt ut. En sänkning för
horisontell belastning under 20 kN/m öppnar upp möjlighet för att använda V1 som
lägenhetsskiljande vägg. För belastningar över 20 kN/m är användning av vägg V2 det
mest fördelaktiga alternativ och därmed det vi föreslår då detta är fallet idag. En lösning
för att sänka de horisontella belastningarna är att bygga ett trapphus och hisschakt i
betong. Detta hjälper till att stabilisera hela byggnaden, och reducerar därmed de
horisontella krafterna som verkar på den lägenhetsskiljande väggen.
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En annan lösning skulle kunna vara utveckling av infästningar som klarar högre
horisontella belastningar än 20 kN/m. Vi anser att det finns goda möjligheter för en
sådan utveckling i A-hus byggsystem för flervåningshus. Vilken lösning som är
effektivast eller om man ska kombinera dem båda föreslår vi att vidare utredning får
avgöra.
Hållfastheten för bjälklaget B1 är godkänd för den nyttiga last om 2,0 kN/m som verkar i
bostäder för spännvidder upp till 5,9 m vilket fungerar väl i referenshuset. Dock anser vi
att alternativet inte innebär några större förbättringar ur hållfasthetssynpunkt jämfört
med A-hus nuvarande konstruktionslösning.
Resultaten av ljudanalysen pekar på att alla väggalternativ, V1-V4, uppskattas ge en
högre luftljudsisolering (reduktionstal) än nuvarande LS vägg. Därmed kan, ur enbart
ljudanalysens synpunkt, alla väggalternativ vara intressanta för A-hus. Störst förbättring
skulle alternativ V3 innebära med ett uppskattat reduktionstal på 63 dB. Bjälklag B1 har
däremot tre dB högre stegljudsisolering vilket alltså är en försämring av
stegljudsisoleringen jämfört med nuvarande bjälklag. Därför borde, utifrån enbart
ljudanalysen, B1 inte vara intressant i A-hus strävan efter förbättringar av byggsystemet.
Dessutom kräver bjälklaget användning av singel, alltså små natursten, för att uppnå en
acceptabel stegljudsisolering. Detta går emot A-hus grundläggande företagsidé om
byggande i trä.
Redan tidigt i denna studie kom vi till insikt med att ljud i frågan om flervåningshus i trä
är ett problemområde. På grund av sin förhållandevis lätta vikt, är det ett faktum att trä
ljudisolerar sämre än andra vanliga byggmaterial, vilket är ett av de stora
utvecklingsområdena för branschen. Särskilt bjälklag konstruerade i trä är svårt att
ljudisolera effektivt. Det finns självklart exempel på lösningar som klara dagens ljudkrav,
och så gör också A-hus nuvarande byggdelar. Men för att uppnå detta måste flera olika
skikt av material kombineras, vilket resulterar i tjocka byggdelar som tar upp stor golvyta
i byggnaden. Detta hämmar konkurrenskraften mot andra byggmaterial och byggsystem.
Dessutom är byggdelarna i trä känsliga för byggfel och även små montage eller
installations defekter har stor påverkan på den slutliga ljudisolerande prestandan.
En annan svårighet gällande ljud i träbyggnader är att på förhand beräkna eller
uppskatta ljudisolerande prestandan. Ljudkonsulter och experter inom området
använder avancerade ljudberäkningsprogram, modeller och förlitar sig i stor
utsträckning på erfarenhet för att utvärdera reduktionstalet. Trots detta är det inta alltid
det fältuppmätta reduktionstalet överensstämmer med på förhand gjorda
uppskattningar. Detta var även ett problem för oss i arbetet med att uppskatta den
förväntade ljudisolerande prestandan vid implementering av KL-trä i A-hus byggsystem
för flervåningshus. Därmed tvingades vi göra ett antal förenklingar och antaganden
under vägen. Uträkningarna av reduktionstalet i skivorna kan anses som relativt
pålitliga, men det är ändå inte säkert att den beräknade ljudisolerande prestandan
stämmer i verkligheten.
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Trots högre reduktionstal i samtliga KL-skivor jämfört med nuvarande spånskiva, kan
ett helt säkert antagande om högre totala reduktionstal i verklig vägg inte göras. För en
säkerställd bestämning av reduktionstalet bör laboratorie- eller fältmätningar av
respektive vägg utföras. Reduktionstalet för vägg V4 är dessutom mätt av Martinssons i
laboratorium och har därför inte samma flanktransmissioner osv som övriga alternativ.
Men trots detta får beräkningarna ändå ses som att de uppfyller A-hus önskan om en
uppskattad riktning av reduktionstalet vid en implementering av KL-trä.
Spånskivan i A-hus nuvarande vägg uppnår i relation till tjockleken ett relativt högt
reduktionstal, jämfört med KL-skivorna som alla har större tjocklek men marginellt
högre reduktionstal. Detta beror på att spånskivor består av träfibrer som komprimerats
och under tryck limmats ihop till en skiva. Detta innebär en högre densitet på spånskivor
jämfört med vanligt trävirke, och som nämnt i rapporten så har vikten (densiteten) stor
betydelse för den ljudisolerande prestandan.
Vid val av de väggalternativ som studerats och presenterats i denna rapport var
utgångspunkten att spara så mycket golvyta som möjligt i A-hus byggsystem för
flervåningshus. För lyckas med detta valdes därför så slanka KL-skivor som möjligt, som
vi på förhand uppskattade klara lasterna ur hållfasthetssynpunkt. Resultaten visar att
alla alternativ ger en minskning av väggtjockleken jämför med nuvarande LS vägg. Men
de bästa alternativ, som också är godkänt ur hållfasthetssynpunkt, är vägg V2 med en
tjocklek på 337 mm. Vilket därför borde vara det mest intressanta alternativet för A-hus
sett till ökad golvyta. Implementering av denna vägg innebär en minskning av vägg
tjockleken med 48 mm referenshuset en teoretisk besparing på hela 16,08 m2 golvyta. I
och med att vägg V2 innebär störst besparing av golvyta, så medför detta även mest
ökade försäljningsintäkter. Det försäljningspris som används i analysen på 43 200
kr/m2 är det genomsnittliga pris per boarea, alltså den beboeliga arean i byggnaden. Hur
vida hela den vunna golvytan till fullo går att tillgodoräknas som boarea eller inte har
inte beaktats i denna ekonomiska analys. Men utifrån ett antagande om fullt utnyttjande
av den vunna golvytan innebär detta ökade försäljningsintäkter med 695 000 kr.
Tillverkningskostnaden för V2 beräknas, jämfört med nuvarande tillverkningskostnad,
att minska med 2,7 % per m2. Denna minskning beror mest troligt på att den tids- och
resurskrävande limningen av 45x95 regeln på spånskivan undviks vid användande av
KL-skivor. Men samtidigt ska det tilläggas att ingen hänsyn tagits till eventuella extra
kostnader som uppkommer, så som fraktkostnad av KL-skivor till fabrik osv.
Som tidigare nämnts har det i denna studie konstaterats att användning av KL-trä i
bjälklag innebär en viss problematik, och ger heller inte någon markant förbättring av Ahus byggsystem. Tillverkningskostnaden uppskattas öka kraftigt, upp emot 80 % jämfört
med nuvarande bjälklag. Något som beror på alla åtgärder som krävs för att hålla
stegljudet på en acceptabel nivå. Dessutom bedömer vi att nuvarande konstruktion med
en bärande LVL-bjälke är en relativt bra lösning. Men faktum är att resultatet visar att
Martinssons färdiga bjälklag B1 minskar höjden med 106 mm per våningsplan, vilket
resulterar i en 530 mm lägre totalhöjd på referenshuset.
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Detta är kanske inte någon anmärkningsvärd förbättring, men allt eftersom behovet och
viljan för att bygga på höjden ökar, har även små minskningar av bjälklagens höjd stor
inverkan på byggnadens totalhöjd. Hypotetiskt så hade ett tiovåningshus med bjälklag
B1 inneburit en minskning av totalhöjden med drygt en meter. Något som skulle kunna
vara den avgörande skillnaden mellan ett bygglovstillstånd och ett avslag.
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8 Slutsatser
Baserat på utförda analyser och beräkningar drar vi slutsatsen att KL-trä kan
effektivisera ett byggsystem för flervåningshus i trä.
•

•

•

•

Resultatet visar att 80 mm KL-skiva kombinerat med A-hus nuvarande skalvägg är
mest fördelaktigt för A-hus byggsystem eftersom denna skiva:
o Klarar lasterna och rekommendation för deformation i referenshuset byggt
enligs A-hus byggsystem för flervåningshus i trä.
o Uppskattas öka luftljudsisoleringen med 4 decibel, från 58 decibel till 62
decibel.
o Innebär en minskning av tjockleken på den lägenhetsskiljande väggen med 48
mm, från 385 mm till 337 mm.
o Ökar golvytan med 16,08 m2, från 1600 m2 till ca 1616 m2.
o Ökar potentiellt försäljningsintäkterna med 695 000 kr, vilket är en ökning
med 1 %.
Bjälklag i KL-trä innebär sammantaget inga större effektiviseringar jämfört med
nuvarande konstruktionslösning.
o Ingen förbättring av hållfasthetskraven för bostäder gentemot det befintliga
mellanbjälklaget.
o Försämrar en redan hög stegljudsnivå med 3 decibel.
o Har en konstruktion som inte passar in i A-hus flervåningssystem väl.
o Tillverkningskostnaden uppskattas öka med 80 %
o Minskar bygghöjden med 106 mm och 0,53 m per hus vilket inte ger möjlighet
till en extra våning men kan i teorin vara skillnaden mellan beviljat bygglov
eller inte vid högre hus.
A-hus måste gå vidare med metoder för sänkning av horisontella belastningar samt
infästningar i sitt flervåningshus system
o Finns idag inga infästningar som klara högre horisontell belastning än
20 kN/m.
o V2 klara precis kraven för skjuvningsmekanism 2 och bör ha större marginal.
A-hus måste dimensionera infästningar och beräkna deformationen för dessa vid
användning av V2.
o Deformationerna i infästningarna mellan tak och bjälklag samt mellan två
väggelement är de störst bidragande faktorerna till total deformation och måste
ingå i beräkningarna för att få ett fullgott resultat.
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Bilaga 1 – Fullständiga hållfasthetsberäkningar för V1
I följande bilaga redovisas den fulla beräkningsgången för dimensionering av KL-väggar.
Värden som är angivna är från vägg V1 med 70 mm KL-skiva och beräkningarna har utförts
med en vertikal last om 100 kN samt två olika beräkningar med horisontell last om 20 kN
samt 50 kN.

Vertikal last
Geometri:

Materialegenskaper:

Last:
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I-Yttröghetsmoment:

Tryckhållfasthet:

47

Knäckning:

Lastkapacitet:
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Horisontell last

Geometri:

Materialegenskaper:

Deformations egenskaper
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Skjuvning
Last:

Mekanism1

Mekanism2

Mekanism3

50

Last:

Mekanism 1

Mekanism 2

Mekanism 3
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Deformationer
Last:

Böjdeformationer:

Skjuvdeformationer:

Totaldeformation:

Last:

Böjdeformation:

Skjuvdeformation:

Total deformation:
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Bilaga 2– Redovisning av väsentliga resultat för V2
I denna bilaga redovisas väsentliga uträkningar för vägg V2 med 80 mm KL-skiva. För full
beräkningsgång se bilaga 1. Samma belastningsfall gäller som för vägg V1.

Vertikal last
Geometri:

Materialegenskaper:

I-Yttröghetsmoment:

Tryckhållfasthet:
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Knäckning:

Lastkapacitet:

Horisontell last
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Geometri:

Materialegenskaper:

Deformations egenskaper

Skjuvning
Last:

Mekanism1

Mekanism2
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Mekanism3

Last:

Mekanism1

Mekanism2

Mekanism3

Deformationer

57

Geometri:

Last:

Böjdeformation:

Skjuvdeformation:

Totaldeformation:

Last:

Böjdeformation:

Skjuvdefomration:
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Totaldeformation:
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Bilaga 3 – Redovisning av väsentliga resultat för V3
I denna bilaga redovisas väsentliga uträkningar för vägg V3 med 90 mm KL-skiva. För full
beräkningsgång se bilaga 1. Samma belastningsfall gäller som för vägg V1 i bilaga 1.

Vertikal last

Geometri:

Materialegenskaper:

I-Yttröghetsmoment:

Tryckhållfasthet:
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Knäckning:

Lastkapacitet:

Horisontell last
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Geometri:

Materialegenskaper:

Deformations egenskaper

Skjuvning
Last:

Mekanism1

Mekanism2

62

Mekanism3

Last:

Mekanism1

Mekanism2

Mekanism3
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Deformationer
Geometri:

Last:

Böjdeformation:

Skjuvdeformation:

Totaldeformation:

Last:

Böjdeformation:

Skjuvdeformation:
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Totaldeformation:
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Bilaga 4 – Redovisning av väsentliga resultat för V4
I denna bilaga redovisas väsentliga uträkningar för vägg V4 med 2st 70 mm KL-skivor. För
full beräkningsgång se Bilaga 1. sammanlagd vertikal belastning är 100 kN/m och därmer 50
kN/m och skiva. Horisontalberäkningarna är på sammanlagd last om 40 kN dvs 20 kN per
skiva samt sammanlagd last på 50 kN dvs 25 kN per skiva

Vertikal last
Geometrip er skiva:

Materialegenskaper per skiva

Laster

I-Yttröghetsmoment
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Tryckhållfasthet

Knäckning

Lastkapacitet

Horisontell last
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Geometri för en skiva:

Materialegenskaper för en skiva:

Deformations egenskaper

Skjuvning
Last

Mekanism1

Mekanism2
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Mekanism3

Last

Mekanism1:

Mekanism2:

Mekansim3:
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Deformationer
Geometri för en skiva:

Last:

Böjdeformation:

Skjuvdeformation:

Total deformation:

Last:

Böjdeformation:

Skjuvdeformation:
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Total deformation:
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Bilaga 5 - Beräkning av KL-skivans reduktionstal i vägg V1.
I följande bilaga redovisas den fulla beräkningsgången för reduktionstalet i en 70mm KLskiva. Beräkningarna är alltså gjorda med en försummelse av direkt- och flanktransmissioner,
knutpunkter osv då dessa förutsätts vara samma som i A-hus LS vägg. För beräkning av
resterande vägg alternativ så kommer denna bilaga användas som referens.
Reduktionstalet beräknas för mittfrekvensen i varje oktavband, vilka är fetmarkerade i tabell
1.
Tabell 1.
Frekvens
(f)
[Hz]
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
KL-trä har en densitet på 400 kg/m3
(Martinssons handbok)
längden på KL-skivans sidor ansätts i beräkningarna till

och andra fasta konstanter är

Reduktionstal
(B.1 EN 12354-1)
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Transmissionsfaktor

(B.1)

Totalaförlustfaktorn

(C.1)
Uträkning av strålningsfaktorn, σ
För att bestämma strålningsfaktorn beräknas först skivans ytvikt (m)

Och där efter den kritiska frekvensen för skivan med hjälp av koincidenstalet (k) för trä

Sedan kan tillvägagångssättet för beräkning av strålningsfaktorn avgöras enligt Annex B:

(B.3a)

73

(B.3.b)

KL-skivans strålningsfaktor σ för respektive frekvens enligt (B.3.a) och (B.3.b)
Tabell 2. Strålningsfaktor σ.
f [Hz]
125
250
500
1000
2000

σ
0.456
2.635
1.322
1.128
1.058

Uträkning av

för KL-skivan

Enligt Annex C:

(C.4)
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Totala förlustfaktorn

För totala förlustfaktorn beräknas först arean av skivan (s), och interna förlustfaktorn ansätts
enligt (C.1) till 0.01 för vanliga homogena material. Nedan visas uträkningen av
förlustfaktorn för första frekvensnivån (125 Hz)

(C.1)
Tabell 3. Totala förlustfaktorn för samtliga frekvensnivåer.
f [Hz]
125
250
500
1000
2000

η total
0.0319
0.0623
0.0248
0.0170
0.0137

Uträkning av reduktionstalet R
(B.1)
Transmissionsfaktorn beräknas för 125 Hz enligt

Och för resterande frekvenser enligt nedan med 250 Hz som exempel

Tabell 4. Transmissionsfaktor samt reduktionstal avrundat till heltal.
f
[Hz]
125
250
500
1000
2000

Transmissionsfaktor τ

Reduktionstal R [dB]

0.0259
0.0515
0.00410
0.000500
0.0000737

16
13
24
33
41
75

Uträkning av sammanfattningsvärdet R'w
Beräkning av sammanfattningsvärdet, R'w, görs enligt standard SS-EN ISO 717-1. Detta
utförs genom att jämföra med referensvärden i antingen en referenskurva eller en
referenstabell (se tabell 5). Referensensvärdena flyttas i steg om 1 dB mot den uppmätta
kurvan tills summan av ogynnsamma avvikelser är så stor som möjligt, dock ej större än 10
dB. Med ogynnsam avvikelse menas att mätvärdet ligger över referensvärdet. Det värde som
referensvärdet har vid 500 Hz blir R'w.
Tabell 5. Referensvärden (Rref) enligt SS-EN ISO 717-1.
f [Hz]
125
250
500
1000
2000

Rref [dB]
36
45
52
55
56

Tabell 6. Sammanfattningsvärdet R'w.
f [Hz]
125
250
500
1000
2000
Σ

R
[dB]
16
13
24
33
41

Rref

Rref-R

Rref-22-R

R'w

36
45
52
55
56

20
32
28
22
15
117

-2
10
6
0
-7
7

14
23
30
33
34

Det summan av den största möjliga ogynnsamma avvikelsen är 7 och ger en minskning av
Rref med 22 dB. För frekvens 500 Hz blir detta 52-22= 30 dB vilket alltså är R'w för KLskivan.
Anpassningsterm, C-korrektion (C50-3150)
Anpassningsterm är ett värde som läggs till vid värdering av sammanfattningsvärdet, R'w för
att ta hänsyn till olika ljudspektra. Det finns två anpassningstermer, A-vägt skärt ljud och Avägt stadstrafikbuller. Skillnaden är att olika ljudnivåer, Lij, används. I dessa beräkningar
används spektrum nr 1.

(SS-EN ISO 717-1 (4.5))
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Tabell 7. Lij för respektive frekvensnivå.
f [Hz] Lij (spektrum nr
1)
-21
125
-14
250
-8
500
1000 -5
2000 -4

Anpassningstermen C50-3150 avrundat till heltal blir då

Luftljudsisoleringen för 70mm KL-skivan, det vägda reduktionstalet, med C-korrektion
R'w+C50-3150= 25 dB
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Bilaga 6 - Beräkning av KL-skivans reduktionstal i vägg V2
Denna bilaga visa på de väsentliga delarna ur beräkningsgången för 80 mm KL-skiva. För
fullständig tillvägagångssätt se 70 mm KL-skivan i bilaga 5.
Strålningsfaktorn, σ
Ytvikten (m) för tjockleken 80mm

Kritiska frekvensen

Sedan kan tillvägagångssättet för beräkning av strålningsfaktorn avgöras enligt Annex B:

KL-skivans strålningsfaktor σ för respektive frekvens enligt (B.3.a) och (B.3.b).
Tabell 1. Strålningsfaktor σ.
f [Hz]
125
250
500
1000
2000

σ
0.727
2.010
1.266
1.110
1.051
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för KL-skivan

Totala förlustfaktorn

Tabell 2. Totala förlustfaktorn för respektive frekvens.
f [Hz]
125
250
500
1000
2000

η total
0.0429
0.0515
0.0247
0.0172
0.0139

Reduktionstalet R
Tabell 3. Transmissionsfaktor samt reduktionstal avrundat till heltal.
f
[Hz]
125
250
500
1000
2000

Transmissionsfaktor τ

Reduktionstal R [dB]

0.0353
0.0265
0.0026
0.0004
0.00005

15
16
26
34
43

Tabell 4. Sammanfattningsvärdet R'w.
f [Hz]
125
250
500
1000
2000
Σ

R
[dB]
15
16
26
34
43

Rref

Rref-R

Rref-20-R

R'w

36
45
52
55
56

21
29
26
21
13
110

1
9
6
1
-7
10

16
25
32
35
36
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Det summan av den största möjliga ogynnsamma avvikelsen är 10 och ger en minskning av
Rref med 20 dB. För frekvens 500 Hz blir detta 52-20= 32 dB vilket alltså är R'w för KLskivan.
Anpassningsterm, C-korrektion (C50-3150)

Anpassningstermen C50-3150 avrundat till heltal blir

Luftljudsisoleringen för 80mm KL-skivan, det vägda reduktionstalet, med C-korrektion
R'w+C50-3150= 27 dB
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Bilaga 7 - Beräkning av KL-skivans reduktionstal i vägg V3
Denna bilaga visa på de väsentliga delarna ur beräkningsgången för 90 mm KL-skiva. För
fullständig tillvägagångssätt se 70 mm KL-skivan i bilaga 5.
Strålningsfaktorn, σ
Ytvikten (m) för tjockleken 90mm

Kritiska frekvensen

Sedan kan tillvägagångssättet för beräkning av strålningsfaktorn avgöras enligt Annex B:

KL-skivans strålningsfaktor σ för respektive frekvens enligt (B.3.a) och (B.3.b).
Tabell 1. Strålningsfaktor σ.
f [Hz]
125
250
500
1000
2000

σ
1.256
1.736
1.225
1.096
1.045
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för KL-skivan

Totala förlustfaktorn

Tabell 2. Totala förlustfaktorn för respektive frekvens.
f [Hz]
125
250
500
1000
2000

η total
0.0549
0.0412
0.0232
0.0170
0.0140

Reduktionstalet R
Tabell 3. Transmissionsfaktor och reduktionstal avrundat till heltal.
f
[Hz]
125
250
500
1000
2000

Transmissionsfaktor τ

Reduktionstal R [dB]

0.0557
0.0160
0.0018
0.0002
0.00003

13
18
28
36
45

Tabell 4. Sammanfattningsvärdet R'w.
f [Hz]
125
250
500
1000
2000
Σ

R
[dB]
13
18
28
36
45

Rref

Rref-R

Rref-19-R

R'w

36
45
52
55
56

23
27
24
19
11
104

4
8
5
0
-8
9

17
26
33
36
37
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Det summan av den största möjliga ogynnsamma avvikelsen är 9 och ger en minskning av
Rref med 19 dB. För frekvens 500 Hz blir detta 52-19= 33 dB vilket alltså är R'w för KLskivan.

Anpassningsterm, C-korrektion (C50-3150)

Anpassningstermen C50-3150 avrundat till heltal blir

Luftljudsisoleringen för 90mm KL-skivan, det vägda reduktionstalet, med C-korrektion
R'w+C50-3150= 29 dB
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Bilaga 8 - Beräkning av spånskivans reduktionstal i nuvarande LS
vägg
Denna bilaga visa på de väsentliga delarna ur beräkningsgången för spånskivan (38 mm) i
nuvarande LS vägg. För fullständig tillvägagångssätt se 70 mm KL-skivan i bilaga 5.
Strålningsfaktorn, σ
Densiteten för spånskivan ansätts till 650 kg/m3
(Träguiden 2003d)
Ytvikten (m) för tjockleken 38 mm

Kritiska frekvensen

Sedan kan tillvägagångssättet för beräkning av strålningsfaktorn avgöras enligt Annex B:

Spånskivans strålningsfaktor σ för respektive frekvens enligt (B.3.a) och (B.3.b).
Tabell 1. Strålningsfaktor σ.
f [Hz]
125
250
500
1000
2000

σ
0.104
0.303
2.182
1.286
1.116
84

för spånskivan

Totala förlustfaktorn

Tabell 2. Totala förlustfaktorn för respektive frekvens.
f [Hz]
125
250
500
1000
2000

η total
0.0165
0.0179
0.0340
0.0175
0.0135

Reduktionstalet R
Tabell 3. Transmissionsfaktor samt reduktionstal avrundat till heltal.
f
[Hz]
125
250
500
1000
2000

Transmissionsfaktor τ

Reduktionstal R [dB]

0.0081
0.0069
0.0192
0.0016
0.0002

22
22
16
28
37

Tabell 4. Sammanfattningsvärdet R'w.
f [Hz]
125
250
500
1000
2000
Σ

R
[dB]
22
22
16
28
37

Rref

Rref-R

Rref-22-R

R'w

36
45
52
55
56

14
23
36
27
19
119

4
8
5
0
-8
9

17
26
30
36
37
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Den summan av den största möjliga ogynnsamma avvikelsen är 9 och ger en minskning av
Rref med 22 dB. För frekvens 500 Hz blir detta 52-22= 30 dB vilket alltså är R'w för
spånskivan.
Anpassningsterm, C-korrektion (C50-3150)

Anpassningstermen C50-3150 avrundat till heltal blir

Luftljudsisoleringen för 38 mm spånskivan, det vägda reduktionstalet, med Ckorrektion

R'w+C50-3150= 23 dB
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