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Sammanfattning

Sammanfattning
Är korslaminerat trä ett bra alternativ för påbyggnader? Studiens syfte är att 
utreda hur väl påbyggnader i CLT står sig som alternativ i konkurrens med 
andra metoder att ta fram nya bostäder inom tätort där ett behov av förtätning 
finns. Studien riktar sig till en eventuell byggherre och i första hand till 
uppdragsgivaren: AB Gotlandshem. 

Kvartert Höken 1 är uppfört i början på 1960-talet. De aktuella byggnaderna för 
en eventuell påbyggnad är tre hus om två våningsplan och källare. Dessa 
byggnader benämns: B, D och F. Bärande väggar i stommen är uppförda i 
varierande material. I studien har två väggar valts ut som särkilt intressanta. De 
undersöks närmare genom statiska beräkningar enligt EKS 9. Studien 
konstaterar att de har tillräcklig tryckhållfashet för att bära en påbyggnad. 

Studien undersöker även ekonomiska förutsättningar för en påbyggnad i CLT. 
Detta görs genom att särkostnader identifieras och jämförs. Givetvis är 
kostnaden för materialet en särkostnad när valet står mellan två material, men 
studien identifierar även produktionskostnader för montering av bjälklag och 
installationer som särkostnader. Den ekonomiska jämförelsen indikerar en 
möjlighet att göra en besparing vid ett val av CLT-bjälklag. 

Studien visar att det är möjligt att utföra en påbyggnad av hus B, D och F i 
kv. Höken 1. Dessutom visar det sig att CLT är ett gott alternativ ur ekonomisk 
synpunkt. Materialet har fördelar som medför rationell produktion. Det innebär 
att CLT kan vara en billigare lösning för en påbyggnad. 

Nyckelord: CLT, KL-trä, korslaminerat trä, murverk, påbyggnad, eurokod 6. 
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Abstract

Abstract
Is cross laminated timber a suitable building material for adding storeys to a 
building? The purpose of this study is to examine how good an alternative CLT 
makes in comparision with other methods of developing new homes in urban 
areas. This study aims to a property developer and primarily to the client: 
AB Gotlandshem. 

The block Höken 1 was built in the beginning of the 1960s. The buildings of 
current interest are three houses with two stories and basement. These buildings 
are designated: B, D and F. The load bearing structure is constructed in varying 
materials. Two walls has been selected as especially interesting. They are 
examined closer through static analysis accordnig to EKS 9. The study concludes
that they are sturdy enough to carry an added storey. 

The study also examines the ecomonic premises for adding a storey made from 
CLT. Separate costs are identified and compared. Naturally is the materials cost 
a separate cost in the choice between two different materials, but the study also 
identifies costs for mounting subfloor construction and installations as separate 
costs. The economic comparision indicates a possibility to cut costs by choosing 
subfloor constructins of CLT.

The study shows that it is possible to add a storey to house B, D and F. 
Furthermore is CLT a good alternative from an economic viewpoint. The 
material has advantages that results in rational production methods. From this 
follows that CLT may be a cheaper solution for adding a storey. 
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Inledning

1 Inledning
Alla kommuner vill se en utveckling av sin stad med fler invånare och fler 
verksamheter. Till detta behövs bostäder och när nya bostäder planeras finns 
olika strategier. I många år har huvudspåret för dessa strategier varit att planera 
nya bostadsområden. När de lämpliga lägena tagit slut och stadskärnan fått allt 
färre invånare har stadsplanerare och byggherrar börjat titta på att förtäta 
staden och i huvudsak stadskärnan. 

Förtätning kan givetvis göras på olika sätt. Det kan finnas möjlighet att klämma 
in nya byggnader mellan de befintliga. En annan möjlighet är att riva och bygga 
nytt. Under 1900-talets första hälft gjordes många stora förvandlingsprojekt när 
hela stadsdelar revs och moderna höga hus byggdes i dess ställe. I Stockholm 
finns kända exempel kring Sergels torg och på Södermalm. Detta arbete tittar på 
möjligheten att bygga ut befintliga byggnader och då specifikt påbyggnader. 

För att det ska vara möjligt att bygga på en byggnad måste byggnaden vara 
stabil nog att bära tyngden av en eller fler extra våningar. Då är det nödvändigt 
att undersöka byggnadens hållfasthet. Det är en ingående del i detta arbete. 

Korslaminerat trä, KL-trä eller CLT (cross laminated timber), är uppbyggt som 
en skiva av lager i hyvlad gran limmade till varandra med vartannat lager 
korslagt (Martinson Group AB 2014, 3). Det lämpar sig väl för prefabricerade 
byggmetoder och är lätt jämfört sin lastbärande förmåga. Dessa båda egenskaper
gör det till ett mycket intressant alternativ för påbyggnader. Den låga vikten i 
förhållande till hållfastheten öppnar möjligheter för påbyggnader där husets 
stomme annars varit för vek och/eller minskar behovet att förstärka befintligt 
bärverk. Att materialet levereras som färdiga bjälklags- och väggelement är helt 
i linje med de rationella produktionsmetoder som eftersträvas vid ett 
påbyggnadsprojekt. 

För att få till stånd ett nytt projekt av att bygga lägenheter i en svensk stad är 
det mycket som måste stämma. Ekonomin är en viktig faktor. Det byggprojekt 
som inte har möjlighet att betala sig kommer inte att bli av. 

1.1 Syfte 
Studiens syfte är att utreda hur väl påbyggnader i CLT står sig som alternativ i 
konkurrens med andra metoder att ta fram nya bostäder inom tätort där ett 
behov av förtätning finns. Studien riktar sig till en eventuell byggherre och i 
första hand till uppdragsgivaren: AB Gotlandshem. 
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Inledning

1.2 Kv. Höken 1
AB Gotlandshem är ett av Region Gotland helägt bostadsbolag med drygt 5000 
lägenheter i sitt bostadsbestånd. I östra Visby ligger kvarteret Höken 1. Inom 
kvarteret finns sju flerfamiljshus, varav tre har två plan med källare. Dessa 
byggnader är benämnda B, D och F. 

Kvarteret är en del av miljonprogrammet, men byggdes under dess tidigare del. 
De hus som uppfördes under miljonprogrammets senare del är resultat av den 
stora utvecklingen av rationella byggprocesser som utvecklades under hela 
perioden. Hade huset varit några år yngre hade det, nästan helt säkert, varit 
uppbyggt i prefabricerade betongelement och inte med murade väggar, som nu 
är fallet. Typiskt för tiden när husen byggdes var att nya områden, som tidigare 
varit obebyggda exploaterades (Björk och Reppen 2000, 104). Därför bebyggdes 
nästan hela området under samma period. Bebyggelsen är utförd i stor skala 
med flerfamiljshus om i första hand tre eller fyra våningar, som är belägna med 
ganska stora öppna gräsytor och parkeringar mellan sig. 
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Inledning

1.3 Avgränsningar
För kv. Höken 1 finns ett gällande bygglov om att bygga på ovan nämnda 
byggnader med en våning. På grund av att deras stomme och markförhållanden 
verkar lämpliga för en påbyggnad har valet fallit på att utreda dessa byggnader. 

För att utreda byggnadernas konstruktionsmässiga möjligheter kommer 
hållfastheten att beräknas statiskt på deras befintliga bärverk. 

För att bedöma lönsamhet och ekonomisk konkurrenskraft hos en påbyggnad i 
CLT ska en kostnadskalkyl genomföras. 

1.4 Forskningsfråga
Studien ska besvara frågan: 

• Vilka förutsättningar finns att utföra en påbyggnad i CLT på befintliga 
flerfamiljshus B, D och F i kvarteret Höken 1? 

Frågan ska besvaras som två delfrågor:

• Vilka konstruktionsmässiga förutsättningar finns att utföra en 
påbyggnad i CLT på befintliga flerfamiljshus B, D och F i kvarteret 
Höken 1?

• Vilka ekonomiska förutsättningar finns att utföra en påbyggnad i CLT på
befintliga flerfamiljshus B, D och F i kvarteret Höken 1?

1.5 Fallstudieorganisation
Uppdragsgivaren för projektet är fastighetsbolaget och hyresvärden: 
AB Gotlandshem.

Handledare vid Mittuniversitet är: Fredrik Hermansson.
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Teori

2 Teori
2.1 Konstruktionsberäkningar

2.1.1 Eurokoder
För att bedöma bärförmåga hos befintligt bärverk utförs statiska beräkningar för 
brott- och bruksgränstillstånd enligt Europeiska konstruktionsstandarder, EKS. 
EKS är eurokoderna tillsammans med nationella val. De ersatte Boverkets 
konstruktionsregler vid årsskiftet 2010/2011. Gällande författning, EKS 9, antogs
2013 och den är en ändringsförfattnig till EKS 8 från 2011. 

Eurokoderna ger generellt sett en dimensionering med större tvärsnitt, till följd 
av att de laster som påverkar konstruktionen bedöms vara större, jämfört vad 
den tidigare normen i BKR gjorde (Åhström red. 2005). 

För oarmerade murverk som uppfyller brottgränstillståndet behöver inte 
bruksgränstillståndet för uppsprickning och utböjning kontrolleras separat 
(SS-EN1996-1-1:2005, 77). 

2.1.2 Lastnedräkning
Laster klassificeras som permanenta och variabla laster eller som bundna och 
fria laster enligt SS-EN 1991-1-1:2005. Egentyngd klassificeras som permanent 
last och nyttig last, snölast och vindlast klassificeras som variabel last.

2.2 Korslaminerat trä 
Korslaminerat trä, CLT, är en massiv träskiva uppbyggd av lager av brädor 
limmade till varandra. Vartannat lager är korslagt och skivan består av minst tre
lager brädor. CLT benämns också KL-trä. I denna rapport benämns 
korslaminerat trä: CLT, eftersom det är en förkortning som används av alla 
aktörer på marknaden. 

CLT började utvecklas i Schweiz under tidigt 1990-tal och under andra hälften 
av samma decennium hittade materialet till Österrike där det fick genomslag på 
marknaden strax efter millennieskiftet (Crespell och Gagnon red. 2010, 1). 

CLT kan levereras som enkla skivor att montera som väggar och bjälklag. De 
kan även levereras med urtag för fönster, dörrar och schakt. Även håltagning för
installationer kan göras i förväg på fabrik. Hålen tas ur med hjälp av NC-styrda 
maskiner direkt från CAD-ritning (Martinsons 2014, 8). Därför är riktigheten 
och noggrannheten mycket hög. 
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2.3 Murverk 

2.3.1 Murverks beständighet 
Murverk har mycket god tryckhållfasthet. Det medför att väggar av murverk 
lämpar sig mycket bra som bärande väggar. Tiden har bevisat den goda 
beständigheten hos murverk och detta är många historiska byggnader exempel 
på. Dessutom har det visat sig att murverk ofta får mindre krigsskador än vad 
stål- och betongkonstruktioner får. Detta som följd av konstruktionens förmåga 
att fördela last (Åhström red. 2005, 17). Däremot har murverk mycket liten 
draghållfasthet. Draghållfastheten kan ofta approximeras till noll (Isaksson, 
Mårtensson och Thelandersson 2010, 161).

2.3.2 Olika murverkskonstruktioner
Murverk delas in olika kategorier. Det finns fyra olika grundformer: massivmur, 
hålmur, kanalmur och pelare (Cajdert et al. 1997, 24). 

Massivmur är som namnet indikerar en mur som är massiv rakt igenom. En 
massivmur är en murad enskiktsvägg. Denna typ av mur är svår att isolera. 
Därför lämpar den sig ofta inte som yttervägg, men är utmärkt som bärande 
innervägg. 

Hålmurar är murade med ett hålrum mellan en yttre och en inre mur. Den inre 
och yttre muren är sammanlänkade med en tvärstående mur som avgränsar 
hålrummen.

En kanalmur är också murad ihålig. I detta fall hålls den yttre och inre muren till
varandra med hjälp av kramlor. 

2.3.3 Utförandeklasser hos murverk 
Murverk delas in i utförandeklasser kategori I och II. Utförandeklassen avgörs 
utifrån murarens kompetens. I utförandeklass I ska ansvarig arbetsledare ha 
särskild utbildning och erfarenhet. I klass II ska ansvarig arbetsledare har 
tillräcklig erfarenhet (Rehnström 2001, 12). 

Murbruk delas in i specialmurbruk och receptmurbruk. Eller normala bruk, 
tunnfogsbruk och lättmurbruk. Specialmurbruk är bruk som har föreskrivna 
egenskaper och receptmurbruk är bruk med föreskriven sammansättning 
(SS-EN1996-1-1:2005, 14). Normala bruk, tunnfogsbruk och lättbruk definieras 
enligt sina beståndsdelar (SS-EN1996-1-1:2005, 28). 

Stenen delas in i grupp 1, 2, 3 och 4 beroende på material och hålvolym 
(SS-EN1996-1-1:2005, 26). Tillsammans med vilket murbruk som används ger 
dessa parametrar vilken partialkoefficient, γM, som ska användas för det aktuella 
murverket. (SS-EN1996-1-1:2005, 25).
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2.4 Ekonomi
För att kunna jämföra materialet CLT ekonomiskt med andra alternativ urskiljs 
de kostnader som särskiljer produktionsmetoden och materialet för CLT med 
andra alternativ. 

2.4.1 Typer av kostnader
Kostnader för ett projekt kan indelas i direkta och indirekta kostnader. 
Kostnaderna kan också indelas i fasta och rörliga kostnader eller sär- och 
samkostnader. 

Direkta kostnader är de kostnader som kan härledas till en kostnadsbärare. 
Indirekta kostnader är motsatsen till detta och kan följaktligen inte härledas till 
en kostnadsbärare utan är omkostnader som på något sätt måste fördelas på alla 
kostnadsbärare. Här används begreppet omkostnader. 

Rörliga kostnader är kostnader som ökar med att verksamhetsvolymen ökar. 
Fasta kostnader är dess motsats och de är desamma oavsett verksamhetsvolym. 

Begreppen sär- och samkostnader syftar på kostnader som beror av ett beslut. 
De kostnader som uppkommer av ett beslut kallas särkostnader och de kostnader
som inte påverkas av beslutet kallas samkostnader (Hansson, Olander och 
Persson 2008, 23).

2.4.2 Kostnadsjämförelse som beslutsunderlag
I detta fall ska det visas om CLT är ett ekonomiskt gångbart alternativ till 
bjälklag i en påbyggnad av hus B, D och F i kv. Höken 1. För att avgöra detta blir
det intressant att identifiera särkostnaderna för de olika alternativen. Övriga 
kostnader, som alltså är samkostnader, studeras inte här. 
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3 Metod
3.1 Allmänt om metoden

Studien är genomförd som en explorativ fallstudie, som i första hand bygger på 
analys av kvantitativa data. Med fallstudie menas en studie som är en 
djupgående analys i ett specifikt fall och inte nödvändigtvis ger resultat och 
slutsatser som kan appliceras på andra fall (Höst, Regnell och Runesson 
2006, 30). Med explorativ eller undersökande studie menas att studien söker 
orsakssamband mellan, och inverkan av, olika faktorer. 

En kvalitativ studie bygger på data som kan variera i art och som inte kan ges 
ett beräkningsbart värde. Dessa data måste analyseras och utvärderas genom ett 
resonemang. En kvantitativ studie bygger å andra sidan på data som kan 
beräknas (Höst, Regnell och Runesson 2006, 30).

Analysen är uppdelad i en konstruktionsmässig del, som ska besvara frågan om 
den befintliga stommen kan bära en påbyggnad, och i en ekonomisk del som ska 
besvara frågan vilka ekonomiska förutsättningar som finns för densamma. 

Datainsamlingen för den konstruktionsmässiga delen av studien har till största 
delen utgått från ritningsunderlag1 och för den ekonomiska delen från uppgifter 
lämnade av tillverkare och entreprenörer. I och med att det finns gott 
rtiningsunderlag var det inte svårt att ta fram de data som behövdes för 
hållfasthetsberäkningar. De entreprenörer som tillfrågades var villiga att hjälpa 
till med de data som författaren efterfrågade. 

Under litterturstudien var det lätt att hitta information om CLT. Litterturen är 
god, infomativ och uppdaterad. Det var svårare att hitta uppdaterad litteratur 
om murverk. Litterturen gäller nästan helt uteslutande gamla normer för 
tryckhållfashetsberäkningar. Sedan eurokoderna infördes i Sverige har bra 
litteratur tagits fram om de flesta konstruktioner, men för murverk har ännu inte
handböcker och annan littertur uppdaterats till de nya normerna. 

Studien är explorativ och vill ge så mycket kunskap som möjligt om det specifika
fallet. I det fall det går att använda detta som ett typexempel är syftet även att ge
mer generaliserbara svar.

3.2 Stommens bärighet 
För att inte vara tvungen att beräkna bärförmågan väljs några väggar ut efter 
ett kvalitativt resonemang, som är utsatta för störst belastning jämfört sin 
bärförmåga. 

1 För ritningsunderlag se bilagor C, D, E och F
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Metod

Bärförmågan hos stommen beräknas enligt eurokoder. Denna typ av 
beräkningar är av kvantitativ art. Som första steg genomförs en lastnedräkning 
så att alla dimensionerade laster identifieras och beräknas. Bärförmågan 
beräknas enligt brottgränstillståndet. Bruksgränstillståndet för uppsprickning 
och utböjning behöver inte kontrolleras separat, som konstaterats ovan2.

3.3 Beräkningsgång
Den karakteristiska tryckhållfasheten, fk, för murverket tas fram. Enligt formel: 

f k=K f b
α f m

β (SS-EN1996-1-1:2005, 31)

fk kan också tas ur tabell (SS-EN1996-1-1:2005, 127). 

K beror av vilken sten och bruk som används (SS-EN1996-1-1:2005, 32). α och β 
beror också på vilken sten och vilket bruk som används. fm är murbrukets 
tryckhållfasthet och fb är normaliserad medeltryckhållfashet för murstenen eller 
murblocken.

I brottgränstillståndet ska dimensionerande vertikallast, NEd, vara mindre än 
eller lika med bärförmågan, NRd. 

NEd≤ N Rd (SS-EN1996-1-1:2005, 56)

För en enskiktsvägg ges vertikala bärförmågan av: 

NRd=Φt f d

Φ är kapacitetsreduktionsfaktorn. Den beror av var på väggen effekterna av 
slankhet och excentricitet betraktas. Vid topp och botten av väggen benämns 
kapacitetsreduktionsfaktorn: Φi. Den ges av formeln:

Φi=1−2
ei
t

(SS-EN1996-1-1:2005, 57)

ei är excentricitet vid väggens topp eller botten och beräknas enligt formel: 

e i=
M id

N id
+ehe+e init≥0,05 t (SS-EN1996-1-1:2005, 57)

Mid är det dimensionerande böjmomentet och Nid är det dimensionerande 
vertikallasten i väggens topp eller botten. 

ehe är excentriciteten orsakad av horisontella laster och einit är 
initialexcentriciteten som ges av:

e init=
hef
450

(SS-EN1996-1-1:2005, 45)

2 Se kapitel 2.1 Konstruktionsberäkningar
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Metod

hef är väggens effektiva höjd. Den ges i sin tur av:

hef=ρnh (SS-EN1996-1-1:2005, 47)

h är den fria våningshöjden och ρn är en reduktionsfaktor som beror av 
kantinspänningen eller avstyvningen av väggen. 

Slankhetstalet bestäms genom att dividera den effektiva höjden med den 
effektiva tjockleken. 

λ=
hef
tef

(SS-EN1996-1-1:2005, 49) 

Villkoret för en murad vertikalbelastad vägg är att slankhetstalet inte bör 
överstiga 27. 

3.4 Ekonomi
För att avgöra hur väl CLT står sig som ett alternativ för bjälklag väljs några 
ekonomiska faktorer ut som de som skiljer de båda alternativen åt. Valet görs 
utifrån ett kvalitativt resonemang. 
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Metod

I detta fall kan det finnas särkostnader för olika produktionsmetoder och 
material under kostnadsställe:

• Etablera arbetsplats

• Ytterväggar, material och arbete 

• Bjälklag, material och arbete

• Stomkomplettering, arbete

• VVS, arbete

• El, arbete

• Ventilation, arbete

• Transport

• Projektering

Övriga kostnader är alla samkostnader, som är desamma oavsett val av CLT-
bjälklag eller betongbjälklag. 

3.5 Giltighet
En studies giltighet grundar sig på en rad olika förutsättningar. För att en studie 
ska ges hög giltighet behöver den hög reliabilitet. Reliabiliteten grundar sig på 
hur trovärdiga de insamlade data kan anses vara. Giltigheten beror även av 
validiteten hos metoden. Studiens validitet syftar till hur väl den mäter vad som 
avses att mätas. En tredje term som är av betydelse för giltigheten är studiens 
representativitet. Med detta begrepp menas om slutsatserna av studien är 
generella och kan tillämpas på andra fall (Höst, Regnell och Runesson 2006, 30). 

Studien görs på hus B, D och F. Husen är nära identiska och det innebär att 
studien utförs på endast ett exempel. Det ger inget statistiskt underlag. Det 
påverkar representativiteten så att studien i första hand endast ger resultat som 
kan vara beslutsgrundande i det specifika praktikfallet. I vilket fall studien kan 
leda till några generella slutsatser beror av om byggnaderna i exemplet kan 
anses representativt för andra liknande byggnader. 

Metoden ger ett resultat som direkt kopplar resultaten till forskningsfrågan. 
Eurokoderna och EKS är standarder som får anses grundligt validerade. Dock 
behandlas forskningsfrågorna endast med en metod vardera. 

De val och antaganden som gjorts genom kvalitativa resonemang påverkar 
studiens validitet i den grad som de parametrar som resonemangen grundar sig 
på kan anses tillförlitliga. Detta gäller särskilt val av delar i bärverk och val av 
särkostnader som ska studeras närmare. 
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Metod

I denna rapport redovisas alla de data som analysen grundar sig på, direkt i 
texten eller i bilagor. Därmed kan läsaren bedöma deras trovärdighet och det är 
på detta sätt som rapporten ges reliabilitet. 
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4 Resultat av bärighetsanalys
4.1 Höken 1 idag

Området är byggt i två etapper under 1960-talet. Hus B och D ingår i etapp 1 
och hus F i etapp 2. De har två plan och källare. I varje våningsplan finns en 
fyrarumslägenhet, fem trerumslägenheter och två enrumslägenheter. 

Stommen består av bjälklag i armerad betong och bärande väggar. Bjälklagen är 
160 mm tjocka3. Väggarna är uppförda i många olika material. I husen finns 
skyddsrum och där är väggarna i armerad betong och dimensionerade med 
tanke på krigstid snarare än att bära våningarna ovanpå. I och med detta är de 
kraftigt överdimensionerade. Övriga väggar i husen är murade i olika mursten 
och murblock. Det finns murade väggar i massiv betong, tegel, betonghålsten 
och lättbetong. Generellt sett är ytterväggarna murade i betonghålsten eller 
lättbetong och de bärande innerväggarna i massiva betongblock eller tegel4. 

Taket är en lätt konstruktion med takstolar och trapetsplåt som yttertak. Det är 
ett sadeltak med 20° lutning. 

4.2 Val och antaganden i beräkningarna
Det går inte att välja prefabricerade träregelväggar för ytterväggarna. För CLT-
bjälklag måste stommen lämnas utan ytskikt för att kunna göra installationer 
och för att CLT av det slag som används också måste kläs med andra ytskikt 
(Martinsons 2014, 13). Det är inte aktuellt att montera prefabricerade 
betongväggar. Det går att anta att den befintliga stommen inte har bärighet för 
en lösning med prefabricerade betongelement i både väggar och bjälklag5.

3 Se sektioner i bilaga C
4 Se figur 4
5 Melander, Stefan; arbetschef vid Wisab bygg AB. Telefonsamtal 2015-05-06.
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Resultat av bärighetsanalys

I husens nordvästra del finns de väggar som valts ut för att undersökas närmare 
och att beräkna bärighet på. De lägenhetsskiljande väggarna som avgränsar 
lägenheterna i denna ända av huset på plan 1 är det som avses. 

Bjälklaget i CLT som valts för Höken 1 är 209 mm tjock med maximal 
spännvidd 6,3 m. Vid maximal spännvidd uppnås brandklass R90 
(Martinsons 2014, 13). 

Den ena av väggarna är murad i tegelsten och den andra väggen i massiva 
betongblock. Båda väggarna är 200 mm tjocka. På bilden ovan är väggen i 
betongmursten märkt mörkt grå och tegelväggen märkt ljust grå.

Ytterväggarna på gavlarna är murade i betonghålsten och lättbetong. Med andra
ord har de inte samma tryckhållfashet som de utvalda väggarna. De är dessutom
utsatta för vindlast. Å andra sidan bär de inte lika mycket som de utvalda 
innerväggarna, varför de undantas från beräkningarna. 

På källarplan är väggarna utsatta för högre tryck än de utvalda, men antagandet 
är att källarväggarna är så pass grovt dimensionerade att det är de utvalda 
väggarna som bär mest i förhållande till sin tryckhållfashet. 
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4.3 Laster

4.3.1 Snölast
Karakteristiskt värde för snölast, sk, på Gotland är 2,5 kN/mm2 
(SS-EN1996-1-3, 51). Normal topografi medför att exponeringsfaktorn Ce är 1,0 
(SS-EN1996-1-3, 15). Termisk koefficient, Ct, antas vara 1,0. Takets utformning 
ger en formfaktor, μ1 = 0,8 (SS-EN1996-1-3, 17). Tillsammans ger snölasten ett 
bidrag på s = 2,0 kN/mm med hänsyn till topografin6.

4.3.2 Vindlast
För innerväggarna försummas vindlasten. 

4.3.3 Egentyngd
Taket är en lätt konstruktion och dess egentyngd uppskattas till 0,25 kN/m2. De 
befintliga väggarna i 200 mm tjock massiv betongmursten har en egentyngd om 
13,5 kN/m och de 200 mm tjocka tegelväggarna har en egentyngd av 10 kN/m. 
De nya träregelväggarna på plan 3 har en egentyngd av 1,7 kN/m. De befintliga 
betongbjälklagens egentyngd är 4 kN/m2 och det nya bjälklaget i CLT har en 
egentyngd av 0,83 kN/m2. Sammantaget ger egentyngderna en om 81 kN/m last 
på väggarna i plan 16. 

4.3.4 Nyttig last
För bostäder är bidraget från nyttig last, qk = 2,0 kN/m2 enligt SS-EN 1991-1-1 
tabell 6.26.

4.4 Dimensionerande krafter
I brottgränstillståndet blir den dimensionerade tryckkraft, NEd = 143 kN/m och 
dimensionerade moment7, MEd = 253 kNm/m. 

4.5 Tryckhållfasthet hos vägg i betongmursten
För den vägg i betongmursten som valts ut att studeras närmare är 
tryckhållfasheten7, NRd = 474 kN. 

4.6 Tryckhållfasthet hos vägg i tegelsten
För den vägg i tegelsten som valts ut att studeras närmare är tryckhållfasheten7, 
NRd = 548 kN.

6 Se bilaga A där lasterna redovisas mer utförligt. 
7 Se bilaga B för utförliga beräkningar. 
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5 Resultat av ekonomisk kalkyl 
Kalkylen identifierar särkostnader och jämför hur kostnaderna påverkas av 
materialvalet mellan CLT- och betongbjälklag. 

5.1 Särkostnader
Det antas inte genereras några särkostnader av etablering av arbetsplatsen. För 
båda alternativen ska det byggas ett tält över bygget. För betongbjälklagets skull 
behövs inget tält. Däremot måste den befintliga byggnaden skyddas efter det att 
taket rivits. De installationer och ytskikt som finns på våningarna under den nya
våningen tål inte regn8.

Ytterväggarnas konstruktion kan påverkas av materialvalet i bjälklaget. Detta 
medför särkostnader för såväl stommen som ytskikt. I detta fall väljs samma 
konstruktion hos väggarna, varför det inte ger upphov till särkostnader. 

Ett lättare bjälklag medför lägre vikter som ska lyftas. I och med det skulle det 
vara möjligt att använda en mindre kran och eventuellt en kranbil för att lyfta 
bjälklagen. Det är dock produktionsmässigt fördelaktigt att använda en kran 
med spel och stor utliggare varför valet kanske ändå faller på en byggkran9. 
Även om valet faller på samma kran oavsett materialval så måste hyran för 
kranen vara lägre för CLT-alternativet eftersom den lägre vikten hos CLT 
jämfört betong medför antalet lyft per timme blir högre för CLT och därmed blir
kostnaden lägre (Martinson Group AB 2014, 5).

För installationer: VVS, el och ventilation blir monteringen enklare för CLT. 
Detta till följd av att håltagning och infästning är lättare att utföra i trä jämfört 
betong. På samma sätt blir kostnaden för montering av undertak lägre för CLT-
bjälklag8. 

Transportkostnaderna skiljer sig för de båda alternativen. För CLT blir frakten 
dyrare eftersom de sågverk som kan producera CLT ligger långt från 
byggplatsen. Även om CLT är lättare att transportera, med tanke på den lägre 
vikten, så är kostnaden högre än för betong som kan prefabriceras i en 
betongfabrik i regionen. 

Materialvalet påverkar projekteringen och därmed kanske även kostnaden för 
projekteringen. Det kan dock antas att påverkan på kostnaden för projektering 
från materialvalet är mycket mindre än andra faktorers bidrag. Varför detta 
försummas och inga särkostnader härleds från projekteringen utöver de 
projekteringskostnader som leverantören av bjälklaget debiterar. Dessa 
kostnader definieras här som materialomkostnader. 

8 Wilded, Daniel; säljare vid Martinsons byggsystem KB. Telefonsamtal 2015-05-05.
9 Åkerblom, Erik; vid Translast Transport AB. Telefonsamtal 2015-05-07.
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5.2 Produktion
CLT-bjälklag är avsevärt lättare än betongbjälklag. Det medför förenklingar av 
produktionen. Att lyfta bjälklaget på plats är enklare med ett lättare bjälklag. 
Det är möjligt att välja en mindre kran och fler lyft per dag är genomförbart. 
Kostnaden för hyra av en 40 tons kran med utligg på 18 m i 6 arbetsdagar skulle 
bli 22 kSEK per hus för CLT-alternativet. För betongbjälklag behövs en större 
130 tons kran och arbetet förväntas ta 14 dagar. Det medför en kostnad på 
67 kSEK per hus. Lönekostnaderna för montering av bjälklaget beräknas till 
37 kSEK för CLT-bjälklag respektive 74 kSEK för betongbjälklag10. 

Särkostnader till följd av installationer som VVS, el och ventilation och även 
montering av undertak är inte inräknade i denna kalkyl. Arbetskostnaden för 
dessa installationer kommer att påverkas av materialvalet i bjälklaget, men det 
är mycket svårt att förutse hur stor påverkan blir. Det är lättare att utföra 
infästningar och håltagning i trä, men CLT är ett material som ännu inte är 
vanligt på marknaden. Det förra medför en lägre kostnad för montering och det 
senare är fördyrande för monteringen. På grund av detta utesluts dessa effekter 
ur kalkylen. 

5.3 Material
Den KL-träskiva som enligt Martinsons tabeller i Handbok i KL-trä (2014, 10) är
lämplig för projektet har ett pris av 1063 kr/m2. Till det kommer frakt, 
projektering, infästning och övriga omkostnader. Det totala priset per hus blir då
747 kSEK. I den summan ingår kostnad för projektering, som beräknas till 
64 kSEK, 32 kSEK för frakt och 13 kSEK är övriga kostnader för montering och 
infästning av bjälklaget. 

Ett alternativ med betongbjälklag medför materialkostnader och 
materialomkostnader, som totalt uppgår till 720 kSEK. I detta fall är 
materialkostnaden 1000 kr/m2 och fraktkostnaden bedöms till 30 kSEK och 
projekteringskostnaden till 90 kSEK10. 

5.4 Sammantaget
Denna analys visar att sammantaget medför särkostnaderna en merkostnad för 
betong-alternativet jämfört CLT om 550000 SEK10. 

10 Se bilaga G för utförlig kalkyl. 
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6 Diskussion
6.1 Diskussion om konstruktion

För en påbyggnad med bjälklag i CLT finns bärighet nog i de befintliga väggarna
att bära material och utrustning till taket och vinden. Ett tyngre tak, som 
tegelpannor, tillför betydande egenvikt, men det är alltså möjligt med befintlig 
stomme i kombination med en påbyggnad av CLT. 

För hus uppförda av murverk under tidsperioden tidigt 1960-tal borde det ofta 
vara möjligt att utföra påbyggnader. En stomme i murverk eller betong har 
allmänhet så stor bärighet att det borde vara möjligt att utföra en påbyggnad. 
Används dessutom en så pass lätt konstruktion som CLT öppnas ytterligare 
möjligheter. 

Metod för montering medför inga nya teknologier.

6.2 Diskussion om ekonomi 
CLT är ofta ett ekonomiskt gångbart alternativ. Detta gäller inte bara för 
bjälklag. I detta fall var det inte lämpligt att använda prefabricerade väggar. Men
enligt Sundberg och Åsberg är priset för prefabricerade betong-sandwich-väggar
1880 kr/m2 och för träregelväggar är priset 1290 kr/m2 (Sundberg och Åsberg 
2012, 38). En vägg i CLT kostar enligt deras jämförelse 1430 kr/m2. Väggar i 
CLT är alltså prismässigt jämförbara med andra prefabricerade system. 
Sammantaget ser det ut som om CLT är ett bra alternativ även ur ekonomiskt 
hänseende i de fall där det lämpar sig av produktionsmässiga och 
konstruktionsmässiga skäl. 

CLT kräver ingen torktid utan kan bekläs med ytskikt direkt efter att det 
monterats. Det innebär enklare planering av produktionen av projektet och 
borde följaktligen också medföra kortare produktionstid för hela bygget. På så 
sätt kan kostnaderna för produktionen kapas ytterligare. Detta gäller endast i 
konkurrens med någon typ av halv prefab betong. 

På många punkter är produktionen av prefab betong och CLT-bjälklag 
likvärdiga. Exempelvis byggs fall i våtrumsgolv upp på samma sätt med 
golvspackel. 

I hålrum mellan befintligt vindsbjälklag och nytt bjälklag kan hålrum uppstå 
som ger lådljud och ökat stegljud. Det kan motverkas genom att vindsbjälklaget 
flytspacklas före montering av nytt bjälklag eller att bjälklaget kompletteras med
stegljudsmatta eller liknande. Denna rapport svarar inte på skillnaden för denna 
effekt mellan betong och CLT.  
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Diskussion

I kalkylen finns en viss osäkerhet. Fraktkostnaden för CLT är bedömd utifrån 
ett pålägg om 5 %. Det är inte orimligt att fraktkostnaden är högre till Gotland 
och ett pålägg på 7 % eller 10 % skulle höja kostnaden med 130000 respektive 
320000 SEK. En felbedömning av tiden för montering har också betydelse. För 
CLT-bjälklag är monteringskostnaden per dag 8500 SEK och för betongbjälklag 
är den 100000 SEK. En felbedömning har alltså stor betydelse för differensen om 
550000 SEK mellan de båda alternativen. 

Installationer medför särkostnader till följd av att det är lättare att genomföra 
håltagning och montering i trä jämfört betong. Dock är det mycket svårt att 
avgöra hur stor betydelse detta har för installationskostnaden. Eftersom CLT är 
ett nytt material för de flesta på marknaden medför detta i sin tur istället ökade 
kostnader. Det är inte meningsfullt att spekulera i vilka siffror denna effekt 
medför. När CLT blivit en mer allmänt känd produkt kan man förvänta sig 
besparingar på grund av snabbare installationer.
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7 Slutsatser och fortsatta 
studier

7.1 Slutsatser
Tryckhållfastheten överstiger den dimensionerade tryckkraften. Alltså kan 
väggarna bära lasten av påbyggnaden. 

Murade väggar har hög tryckhållfasthet och CLT är en lätt konstruktion. Alltså 
borde det vara möjligt att göra liknande påbyggnader på andra byggnader av 
samma slag, från samma tidsperiod. 

När särkostnader för alternativ med CLT- respektive betongbjälklag jämförs 
indikerar kalkylen att CLT kan medföra en liten besparing. Av det kan man dra 
slutsatsen att CLT är ett ekonomiskt gångbart alternativ. 

Det finns anledning att tro att slutsatserna gäller även i andra fall. Eftersom CLT
inte medför orimliga kostnader bör produkten vara ett bra alternativ vid 
påbyggnader. 

Sammantaget är CLT ett mycket bra alternativ vid påbyggnader. Materialet ger 
möjlighet till stora spännvidder. Det är jämförelsevis lätt och 
produktionsmetoderna för montering är rationella. 

7.2 Fortsatta studier
Med en påbyggnad kommer krav på hiss. Var hissen ska placeras är inte löst och
är en fråga för fortsatt arbete med projektet. Eventuellt skulle det gå att endast 
installera två hissar. Om planlösningen i påbyggnaden löses med större och färre
lägenheter skulle det vara möjligt att ge dem åtkomst via två hissar och 
trapphus. En möjlighet är att inrymma hissen i en utbyggnad på husen. 

En påbyggnad medför även andra moderna funktionskrav, som till exempel till- 
och frånluftsventilation. Vid en slutgiltig projektering av en påbyggnad måste 
detta tas i beaktande. Det kan medföra problem för hur en planlösning ska se ut 
och konstruktionsberäkningar utföras på detaljnivå. 

I studiens bedöms endast investeringskostnader. Det finns alltid anledning i 
byggprojekt att titta på hur kostnaderna påverkas under hela byggnadens 
livslängd. En viktig fråga, som inte tas upp i studien är: Hur påverkar 
materialvalet underhålls- och driftskostnader? För att utreda detta 
rekommenderas att någon form av livcykelanalys genomförs inför eventuell 
investering. 
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I studien jämförs prefabricerade betong- och CLT-bjälklag. En produkt som 
består av en CLT-skiva och limträbalkar kallas kassettbjälklag. Kassettbjälklag 
kan levereras med installationer fabriksmonterade. Det kan rationalisera 
produktionen av en påbyggnad ännu mer än rena betong- och CLT-bjälklag. 
Därför finns anledning att titta närmare även på denna produkt.
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Bilaga A

Bilaga A

Laster
Snölast
Gotland → 2,5
Normal topografi → 1,0
Termisk koefficient → 1,0
Sadeltak 20° → 0,8

s = 2,0

Säkerhetsklass 2 0,91
0,7

Vindlast
Gotland → 24 m/s

Vindlasten försummas

Nyttig last
Bostäder → 2,0

Egenvikt
Tak 0,25

Laster från plan 3
Bjälklag CLT t = 209 mm 0,83
Träregelvägg t = 190 mm 1,7 kN/m
Övriga innerväggar 0,5

Laster från plan 2
Bjälklag betong t = 160 mm 4,0
Betongvägg t = 200 mm 13,6 kN/m
Övriga innerväggar 2,6

Laster från plan 1
Bjälklag betong t = 160 mm 4,0
Betongvägg t = 200 mm 13,6 kN/m
Tegelvägg t = 200 mm 10 kN/m
Övriga innerväggar 2,6

Totalt - Laster som verkar på väggarna på plan 1
Egentyngd 81,1 kN/m
Snölast 16,6 kN/m
Nyttig last 33,2 kN/m

Totalt - Laster som verkar på murad betongvägg i källare
Egentyngd 149 kN/m
Snölast 16,6 kN/m
Nyttig last 49,8 kN/m
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Bilaga B

Bilaga B
Plan 1 vägg, betongmursten. t = 200 mm

Massiv betongsten ► Grupp 1

Bruk C (CS II) motsvarar normalt bruk Tryckhållfasthet: 1,5-5,0 MPa

STR B1 Permanent ogynnsam last: Moment:

131 kN/m 252,8 kNm/m

STR B2 Snölast är huvudlast

143 kN/m 242,0 kNm/m

utförandeklass I ► 2,3

säkerhetsklass 3 ► 1,2

h 2720 mm

l 5700 mm

upplagsfall U3

0 ingen vindlast

143 kN/m

253 kNm/m

0

murverk med normalt bruk ► enligt formel (3.2) EN1996-1-1

normalt bruk ► 75 25

normalt bruk ► 20 1,5

5,912

4,5

Dim. tryckhållfastheten 2,571 MPa

Betongsten, grupp 1 ► K = 0,55 enligt tabell 3.3 EN1996-1-1

Betongsten ► Φ͚ = 1,0 till 2,0

E-modul, långtids = E/(1+Φ)͚ enligt formel (3.8) EN1996-1-1

8,16 m

v = 0,00355 gr

Villkor för svaj se EN1996-1-1 stycke 5.4

Excentricitet 6,044 mm enligt stycke 5.5.1.1 EN1996-1-1

Betongbjälklag  ► 0,75

enskiktsvägg

Slankhetstal 13,6 < 27 OK

γM Enligt tabell H-1 BFS 
2013:10 EKS9

γn

wk kN/m2

Lastfall B2 NEd

Lastfall B1 MEd

wd kN/m2

fk= K fb
0,7fm

0,3

fb≤ N/mm2 fb=

fm≤ N/mm2 fm=

fm≤ 2fb fk=

fk= N/mm2 enligt tabell H-4 BFS 2013:10 EKS9 
(OBS kalksandsten)

fd= fk/γm=

htot=

einit= hef/450 =

ρ2=

tef= t

hef/tef=



Bilaga B

Brottgränstillstånd

Villkor

enskiktsvägg

Excentricitet vid väggens topp

0

253 kNm/m

143 kN/m

7,814 mm

0,922

Bärförmåga 473,93 kN

OK

N
Ed

≤ N
Rd

N
Rd

= Φ t f
d

e1= M1d/N1d+ehe+einit

ehe=

M1d= MEd=

N1d= NEd=

e1=

Φ = 1-2e1/t =

NRd= Φ t fd=

NRd> NEd



Bilaga B

Plan 1 vägg, tegelsten. t = 200 mm

Tegelsten ►
Grupp 2

Antag hålvolym 30 %

Bruk C (CS II) motsvarar normalt bruk Tryckhållfasthet: 1,5-5,0 MPa

STR B1 Permanent ogynnsam last: Moment:

131 kN/m 252,8 kNm/m

STR B2 Snölast är huvudlast

143 kN/m 242,0 kNm/m

utförandeklass I ► 2,3

säkerhetsklass 3 ► 1,2

h 2720 mm

l 5700 mm

upplagsfall U3

0 ingen vindlast

143 kN/m

253 kNm/m

0

murverk med normalt bruk ► enligt formel (3.2) EN1996-1-1

normalt bruk ► 75 41

normalt bruk ► 20 1,5

6,839

6,8 enligt tabell H-4 BFS 2013:10 EKS9

Dim. tryckhållfastheten 2,973 MPa

Tegelsten, grupp 2 ► K = 0,45 enligt tabell 3.3 EN1996-1-1

Tegelsten ► Φ͚ = 0,5 till 1,5 enligt kapitel 3.7.4 EN1996-1-1

E-modul, långtids = E/(1+Φ)͚ enligt formel (3.8) EN1996-1-1

8,16 m

v = 0,00355 gr

Villkor för svaj se EN1996-1-1 stycke 5.4

Excentricitet 6,044 mm enligt stycke 5.5.1.1 EN1996-1-1

Betongbjälklag  ► 0,75 enligt formel (5.3) EN1996-1-1

enskiktsvägg

Slankhetstal 13,6 < 27 OK

γM Enligt tabell H-1 BFS 2013:10 
EKS9

γn

wk kN/m2

Lastfall B2 NEd

Lastfall B1 MEd

wd kN/m2

fk= K fb
0,7fm

0,3

fb≤ N/mm2 fb=

fm≤ N/mm2 fm=

fm≤ 2fb fk=

fk= N/mm2

fd= fk/γm=

htot=

einit= hef/450 =

ρ2=

tef= t

hef/tef=



Bilaga B

Brottgränstillstånd

Villkor

enskiktsvägg

Excentricitet vid väggens topp

0

253 kNm/m

143 kN/m

7,814 mm

0,922

Bärförmåga 548,22 kN

OK

N
Ed

≤ N
Rd

N
Rd

= Φ t f
d

e1= M1d/N1d+ehe+einit

ehe=

M1d= MEd=

N1d= NEd=

e1=

Φ = 1-2e1/t =

NRd= Φ t fd=

NRd> NEd



Bilaga C

Bilaga C
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Bilaga D

Bilaga D



Bilaga E

Bilaga E



Bilaga F

Bilaga F



Bilaga F



Bilaga F



Bilaga F



Bilaga G

Bilaga G

CLT

Bjälklag, KL-trä, t = 209 mm
Total yta per hus 600

Material och materialomkostnader enligt prisuppgifter från Martinsons byggsystem KB

Kostnad (SEK)
Material: 1063 6370800
Projektering: 10 % 630780
Frakt: 5 % 310890
Övrigt, infästning odyl: 2 % 120756
Kostnad per hus: 7460226

~ 7470000

Produktionskostnader enligt prisuppgifter från Translast transport AB

Tid för montering av bjälklag på tre hus: 7 dagar
Kranhyra: 1147,50 kr/h 210420

660 kr/h 360960
Kostnad per hus: 580380

~ 590000

Betong
Bjälklag, betong
Total yta per hus 600

Material och materialomkostnader enligt prisuppgifter från Wisab bygg AB

Material: 1000 6000000
Projektering: 150 900000
Frakt: 50 300000
Kostnad per hus: 7200000

Produktionskostnader enligt prisuppgifter från Translast transport AB

Tid för montering av bjälklag på tre hus: 14 dagar
Kranhyra: 1785 kr/h 660640

660 kr/h 730920
Kostnad per hus: 1400560

~ 1410000

m2

kr/m2

(40 tons kran med utligg 18 m, max 3,7 
ton vid max utligg)

Lönekostnad, 3 man: 

m2

kr/m2

kr/m2

kr/m2

(130 tons kran med utligg 19 m, max 
7,5 ton vid max utligg)

Lönekostnad, 3 man: 


	Sammanfattning
	Är korslaminerat trä ett bra alternativ för påbyggnader? Studiens syfte är att utreda hur väl påbyggnader i CLT står sig som alternativ i konkurrens med andra metoder att ta fram nya bostäder inom tätort där ett behov av förtätning finns. Studien riktar sig till en eventuell byggherre och i första hand till uppdragsgivaren: AB Gotlandshem.
	Kvartert Höken 1 är uppfört i början på 1960-talet. De aktuella byggnaderna för en eventuell påbyggnad är tre hus om två våningsplan och källare. Dessa byggnader benämns: B, D och F. Bärande väggar i stommen är uppförda i varierande material. I studien har två väggar valts ut som särkilt intressanta. De undersöks närmare genom statiska beräkningar enligt EKS 9. Studien konstaterar att de har tillräcklig tryckhållfashet för att bära en påbyggnad.
	Studien undersöker även ekonomiska förutsättningar för en påbyggnad i CLT. Detta görs genom att särkostnader identifieras och jämförs. Givetvis är kostnaden för materialet en särkostnad när valet står mellan två material, men studien identifierar även produktionskostnader för montering av bjälklag och installationer som särkostnader. Den ekonomiska jämförelsen indikerar en möjlighet att göra en besparing vid ett val av CLT-bjälklag.
	Studien visar att det är möjligt att utföra en påbyggnad av hus B, D och F i kv. Höken 1. Dessutom visar det sig att CLT är ett gott alternativ ur ekonomisk synpunkt. Materialet har fördelar som medför rationell produktion. Det innebär att CLT kan vara en billigare lösning för en påbyggnad.
	Nyckelord: CLT, KL-trä, korslaminerat trä, murverk, påbyggnad, eurokod 6.
	Abstract
	Is cross laminated timber a suitable building material for adding storeys to a building? The purpose of this study is to examine how good an alternative CLT makes in comparision with other methods of developing new homes in urban areas. This study aims to a property developer and primarily to the client: AB Gotlandshem.
	The block Höken 1 was built in the beginning of the 1960s. The buildings of current interest are three houses with two stories and basement. These buildings are designated: B, D and F. The load bearing structure is constructed in varying materials. Two walls has been selected as especially interesting. They are examined closer through static analysis accordnig to EKS 9. The study concludes that they are sturdy enough to carry an added storey.
	The study also examines the ecomonic premises for adding a storey made from CLT. Separate costs are identified and compared. Naturally is the materials cost a separate cost in the choice between two different materials, but the study also identifies costs for mounting subfloor construction and installations as separate costs. The economic comparision indicates a possibility to cut costs by choosing subfloor constructins of CLT.
	The study shows that it is possible to add a storey to house B, D and F. Furthermore is CLT a good alternative from an economic viewpoint. The material has advantages that results in rational production methods. From this follows that CLT may be a cheaper solution for adding a storey.
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