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Sammanfattning  

 

Detta arbete belyser skillnaderna mellan trä- och betongstommar i flervåningshus ur ett 

tekniskt perspektiv för att undersöka vilket stomalternativ som anses bättre att bygga höga hus 

med. Faktorer som skall belysas i arbetet är brand, fukt och ljud i trä- och betonghus.                                                                                                                                                              

Bygghandlingar från flerbostadshus med trästomme och hus med av betongstomme erhölls 

och analyseras.  

Att välja betongalternativet ger stora fördelar vad gäller brandsäkerhet och ljudisolerings 

förmåga, eftersom betong inte brinner och lufttätt. Träalternativen har fördelar i montering, 

miljö och arbetsmiljö dock kommer inte dessa aspekter behandlas i denna rapport. 

Att välja hus med trä alternativet är ett ganska komplicerad arbete vid projektering jämfört 

med betonghus alternativet för att kunna uppfylla funktionskraven för brand-, ljud- och 

fuktsäkerhet. I ett trähus stannar branden inte i brandcellen. För att trähus ska uppfylla 

ljudkraven måste bjälklagshöjden vara högre än för motsvarande lösning i ett tyngre 

stommaterial. Trämaterial är känsligare än betongmaterial, eftersom mikroorganismer kan 

bryta ned träet och använda som näring. 

För att optimera byggprocessen i hus med trästomme krävs att problematiken löses ytterligare, 

t.ex. det krävs mer kunskap, forskning, omsorg och en nära kontakt och nära samarbete 

mellan träprojektör, byggherrer, fabrikör och sakkunnige personer inom ljud-, brand- och 

fuktområden. 

Nyckelord: Flervåningshus, stomalternativ, trästomme, betongstomme, ljudisolering, 

brandsäkerhet. 
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Abstract 

This thesis highlights the differences between the timber and concrete structures of multi-

storey buildings from a technical perspective to examine which of the frame that is considered 

better to build high buildings with. Factors will be illustrated in the thesis is a fire, moisture 

and sound in timber and concrete building. 

Construction documents from apartment buildings with timber frames and houses with 

concrete carcass were obtained and analyzed. 

Choosing house with concrete offers great advantages in terms of fire safety and sound-proof 

ability, because concrete does not burn and is airtight. Timber has advantages in installation, 

environment and work environment, however will not these aspects are addressed in this 

report. 

Choosing the house with timber is a rather complicated work at the project compared to 

concrete buildings the option to satisfy the functional requirements for fire, sound and 

moisture protection. In a timber house will not stop the fire in the compartment. For timber 

shall meet the audio requirements must overlap the height to be higher than for the 

corresponding solution in a heavier frame material. Timber is more sensitive than concrete 

material, because microorganisms can break down the wood and use as nourishment. 

In order to optimize the construction process of the houses with wooden frames required that 

the problem is solved further, for example, it requires more knowledge, research, care and 

close contact and close cooperation between projector, constructor, industrialist and expert 

people in sound, fire and moisture areas. 

Keywords: Multi-storey, frame alternative, timber frame, concrete frame, sound insulation, 

fire resistance. 
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Definition 

Fukt: Vatten kan befinna sig i tre olika former:                                                                                                     

 Gasform: Vattenånga                                                                                                                                     

 Vätskeform: Fritt vatten                                                                                                                                  

 Fastform: Is och snö 

Fuktkvot (u): Det förångringsbara vattnets massa genom materialets massa. Anges i [%].                                                                                                                                                                                                     

 

Fukthalt (w): Det förångringsbara vattnets massa genom totala volymen. Anges i [kg/m3].     

 

Relativ fuktighet (RF): Verklig ånghalt genom mättnadsånghalten. Anges i [%]. 

 

Fukttillstånd: Nivå på fuktförhållanden. Fukttillståndet kan beskrivas som fukthalt, fuktkvot, 

relativ fuktighet m.m.                                                                                                                                                      

 

REI 60: Innebär att konstruktionsdelen ska behålla sin bärförmåga, vara tät samt bevara sina 

isolerande egenskaper under en brand i 60 minuter. 

Kritiskt fukttillstånd: Det fukttillstånd där materialets avsedda egenskaper och funktion inte 

uppfylls kallas kritiskt fukttillstånd. Detta tillstånd är kritiskt t.ex. för mikrobiell tillväxt. 

Ytterligare faktorer som påverkar den mikrobiella tillväxten är temperatur och varaktighet. 

Det är kombinationen av dessa faktorer som ligger till grund vid bestämmelse av det kritiska 

fukttillståndet för ett material. 

 

Diffusion: Vattenmolekylers egenskap att röra sig från område med hög koncentration till 

områden med lägre kallas diffusion. 

 

Konvektion: Ett annat transportsätt för fukt är konvektion. Konvektion innebär lufttransport 

av vattenånga genom konstruktioner. Orsaken till att konvektion uppstår är skillnader i 

lufttryck över byggnader, den så kallade skorstenseffekten. Blåsig väderlek kan bidra till 

konvektion. Det är också vanligare med fuktkonvektion vintertid än sommartid. 

 

Fibermättnadspunkt: För trä och träbaserade material definieras fibermättnadspunkten som 

den fuktkvot då fibrerna är mättade med fukt medan hålrummen mellan fibrerna inte 

innehåller något vatten i vätskefas. Den varierar mellan olika material.  

 

AMA: Allmän Material- och Arbetsbeskrivning. 

 

BBR: Boverkets byggregler. Gäller för nybyggnad och tillbyggnad. 

 

Ljud: Är fysikaliskt sett variationer i lufttryck. 

 

Decibel (dB): Är styrkan på ett ljud eller när man talar om isolering, förmågan att dämpa 

ljudet. Om ljudeffekten ökar med 3decibel så är det en fördubbling av ljudeffekten. Det 

innebär att 65decibel är dubbelt så starkt som 62decibel. 
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Adarma Ljudprofiler: Uphängningsprofiler för upphängning av undertak för att isolera mot 

stom- och luftburet ljud. 

Flanktransmission: Innebär att ljudet tar sig via material till ett annat rum 

 

ByggaF: Är en metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten i 

hela byggprocessen, från planering till förvaltning. Metoden innehåller rutiner och hjälpmedel 

för alla aktörer från byggherre, arkitekter och övriga konsulter, materialleverantörer, 

entreprenörer till driftspersonal och förvaltare. 

Storbränder: Meningen med stora bränder är till exempel när det brinner ett trähus kommer 

hela huset brinna, d.v.s. att huset får stora skador vid brand. 

Platsbyggd byggnad: Det är traditionella byggnadssättet och innebär att man beställer in den 

mängd material som krävs till byggarbetsplatsen och bygger huset på plats. 

Prefabricerat: Det innebär att byggnaden tillverkas inomhus i en fabrik för att sedan 

transporteras till byggarbetsplatsen för att där monteras ihop till en komplett byggnad. 
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Förord 

Detta examensarbete utförs vid mittuniversitetet och ingår i byggingenjörsprogrammet 

avdelning för ekoteknik och hållbart byggande på Mittuniversitet i Östersund. Examensarbetet 

omfattar 15 högskolepoäng och skrivs av författaren Hashim Fattah Mullah under våren 2015. 

Jag vill tacka min handledare Jonas Jonasson vid Mittuniversitet i Östersund för engagemang 

och vägledning genom hela arbetet. Jag vill även tacka alla som har stöttat och hjälpt oss 

under examensarbetets gång. 

Arbetet har gett mig givande kunskap om brand, ljud och fuktproblematiken i trä och 

betonghus och hur branschen hanterar den idag. Jag har även fått förståelse för vilka åtgärder 

som bör göras för att skapa en bättre slutprodukt. Arbetet har även gett mig en förståelse vad 

som gäller för och nackdelar med trä och betonghus. 
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1. Inledning                                                                                                                                                                       

1.1 Bakgrund   

Brandsäkerhet i byggnader handlar primärt om personsäkerhet, men omfattar även skyddet av 

materiella värden. Fuktskador kan leda till hälsobesvär hos dem som brukar lokalen och leder 

till att byggnaden skadas. Buller och höga ljudnivåer i byggnader är ett utbrett 

miljöhälsoproblem som stör många människor.  

Förr i tiden var husen i allmänhet dåligt isolerade, men de var fria att "andas". Som en följd 

gick mycket energi till spillo. Nutida hus är i allmänhet mycket bättre isolerade än förut. I 

modern tid har husen från teknisk synpunkt blivit bättre men till priset av ökat underhåll och 

skötsel. Förr eldade man för att laga mat och för att få värme, samtidigt fick man bra utsug av 

luft genom skorstenen och god luftväxling. Då fick man även undertryck i huset och därmed 

hade husen inte samma risk för fuktskador på grund av konvektion som idag. Husen är 

komplicerade men, med hänsyn till risken för fuktskador, känsligare nu. I nutida hus får man 

mycket oönskat buller från vitvaror, ventilation, styr- och reglersystem i lägenheterna. Förr 

var lägenheterna betydligt tystare mest beroende på att man inte alstrade buller alls i den 

omfattning som sker nu för tiden (Bygg & teknik, 2002). 

Brandrisken i 1600-talets svenska städer var stor. Förr levde stadsmänniskor i ständig rädsla 

för att elden skulle komma lös. Stockholms stad har drabbats av stora bränder många gånger: 

1297, 1330, 1344, 1407, 1411, 1419, 1445, 1458 och 1495. Stadsbranden 1405 vållades av ett 

blixtnedslag och krävde 1600 dödsoffer. Åren 1641, 1642 och 1664 skulle det åter inträffa 

stora bränder i staden. I januari 1697 brann det igen, på Norrmalm. Slottsbyggnaden hade 

bränder åren 1330, 1419, 1525 och 1572. Under 1680-talet var elden lös på slottet vid flera 

tillfällen. Andra enskilda byggnader som brunnit är: Drottningholms slott 1661, Svartsjö slott 

1687, Bondeska palatset 1692 och Wrangelska palatset 1693 (Milld, 2007). 

1.1.1 Trä                                                                                                                                                                                    

Historia                                                                                                                                                                       

Byggnader med stommar i trä har använts sedan urminnes tider. I Sverige byggdes i princip 

inga högre bostadshus med trästomme från tiden för de stora stadsbränderna och införandet av 

1874 års Byggnadsstadga fram till 1994. Då togs förbudet mot att bygga trähus i mer än två 

våningar bort. Dock lever rädslan för att bygga i trä fortfarande kvar.                                                                                                                                                                                               

Virke är ett av våra vanligaste byggnadsmaterial, dvs. trä som har bearbetats till olika 

dimensioner. Från början användes stockar som bearbetades med yxa till ”bilat” timmer. 

Byggnader som är konstruerade av bilat timmer kallas timmerhus. Den äldsta formen av 

timmerhus är liggtimmerhus. Efter det att liggtimmerhus blivit omodernt följde andra sätt att 

konstruera timmerhus t.ex. restimmerhus, plankhus och korsvirkeshus, man byggde också hus 

i skiftesverk (Lotzner, 2014a).  
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med infördes dimensions hyvlat virke. Trämaterial som limmas ihop, exempelvis limträ har 

ändrar konstruktionssättet under det senaste århundradet. Limträ används vanligen för att bära 

upp ett tak (Lotzner, 2014b). 

En barrträdstam består i tvärsnittet av märg, kärnved, splintved och bark, figur 1. 

  

Figur 1: Trädstammens uppbyggnad (Skogsindustrier, u.å).  

Vad gäller flervåningshusen är trä ett material på stark framgång inom modernt byggande och 

idag byggs nästan 20 % av flervåningshusen med trästomme. Trä används även i andra 

konstruktioner, t.ex. som bärande konstruktion i hallbyggnader (40 % av nybyggnationerna) 

och broar (20 % av nybyggnationerna), (Svenskt Trä, u.å.). Det finns tre system för att bygga 

höghus med trästomme: pelar-balksystem, skivsystem i massivträ och system med 

regelstomme. Regelsystem, även kallat lättbyggnadsteknik. Lättbyggnadsteknik är vanlig 

inom byggandet av flerbostads trähus det så kallade volymelement, se figur 2. Prefabricerade 

träregelväggar sätts ihop på fabrik till färdiga lägenhetsmoduler. Sedan transporteras dessa 

med lastbil till byggplatsen (TräGuiden, u. å.). 

 

Figur 2: Ovan t.v. Ett volymelement kommer lastat, redo att monteras.                                                                                                                 

Ovan t.h. Kvarteret Limnologen i Växjö byggt 2008, ett åtta våningar                                                                   

högt bostadshus byggt av planelement (Svenskt Trä, u. å.). 
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1.1.2 Betong      

Historia                                                                                                                                                

Betongens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan så tidigt som 500 år f.Kr. använde 

etrusker i Italien materialet. Under ett par århundrade f.Kr. till ett par århundraden e.Kr. hade 

betongen sin storhetstid och användes till alla typer av byggen, så som amfiteatrar broar, 

hamnar och bostadshus. Många av de gamla byggnadsverken finns kvar att beskåda än idag. 

Efter romarrikets fall upphörde gradvis användandet av betong som byggnadsmaterial under 

många år. Det var först på 1700-talet som man åter började använda materialet. Man började 

då experimentera med olika blandningar av betong som gav materialet olika egenskaper. 

(Svensk Betong, u. å.). 

Betong består av ca 80 procent av grus, sand och sten.  Resten utgörs främst av 14 procent 

cement och 6 procent vatten. Huvudråvaran för cement är kalksten. Dessutom ingår mycket 

små mängder tillsatsmedel som förbättrar betongens egenskaper, till exempel beständighet 

och gjutegenskaper (Svensk Betong, u. å.). 

Den vanligaste byggmetoden för flerbostadshus i Sverige är att stommen gjuts på 

byggarbetsplatsen. Prefabricerad betongstomme är en annan byggmetod som kan byggas höga 

hus med. Prefabbyggnation innebär att man förtillverkar byggelement på industriell väg. Man 

tillverkar dessa element inomhus i en fabrik och levereras till arbetsplatsen färdiga, se figur 3 

(Svensk Betong, u. å.). 

 

Figur 3: Byggnation med prefabväggar (Betongfabriken, 2014) 

 

 

        

3 
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1.2 Syfte                                                                                                                                                                       

Syftet med denna rapport är att visa skillnaderna mellan ett höghus med trä- respektive 

betongstomme. Rapporten ska även visa för- och nackdelar med respektive stomalternativ. 

Till en början anses det viktigaste att fokusera på tre områden inom byggandet av hus: 

 Brandsäkerhet 

 Ljud 

 Fuktsäkerhet  

Rapporten klargör även hur de efterfrågade funktionskraven som finns inom dessa områden 

uppfylls. Jag har valt dessa områden eftersom dessa har direkt anknytning på människans 

hälsa och säkerhet.  

Det finns även andra aspekter i byggsektorn som är viktiga att ta hänsyn till, t.ex. miljö, 

arbetsmiljö, montering, installation, byggtid och produktionskostand. Dessa områden kan 

även påverka valet av stomalternativ vid jämförelse, dock kommer dessa inte avhandlas i 

denna rapport. 

1.3 Forskningsfråga                                                                                                                                     

Forskningsfrågan i denna rapport är att ta reda på vilken stomalternativ (betong eller trä) är ett 

bättre byggmaterial för att uppfylla funktionskrav för brand-, ljud- och fuktsäkerhet i 

flervåningshus. 

1.4 Avgränsningar                                                                                                                                                                                                   

Trots att det finns fler intressanta områden som påverkar respektive stomalternativ t.ex. miljö, 

arbetsmiljö, montering, byggtid, och produktionskostand, tas enbart tekniska lösningar för 

brand, ljud och fukt upp i arbetet. Anledningen till att författaren har valt dessa tre områden är 

för att de har ett samband på människors hälsa och säkerhet.  
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2. Teori     

Betong är det dominerade materialet för både grund och stomme vid husbyggnad. Det finns 

många skäl till det; betongens alla goda egenskaper som gör att byggnaden uppfyller de krav 

och önskemål som brukaren har, till exempel skydd mot brand och fukt och bra ljudisolering 

(Svensk Betong, u. å.).                                                               

2.1 Fukt                                                                                                                                                                                                                

Enligt  kap 6 i Boverkets Byggregler, (BFS 2014:3) ska byggnader utformas så att fukt inte 

orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa.  

Fuktinnehållet i byggnaden påverkas av ett antal olika fuktkällor. Det är viktigt att man är 

medveten om dessa fuktkällor och tar hänsyn till dem. De viktigaste fuktkällorna är: 

 Nederbörd (regn, snö, hagel) 

 Fukt i inneluft: Kan orsaka kondensbildning på kalla invändiga ytor eller fuktansamling 

inne i konstruktionerna dels på grund av diffusion inifrån och ut, dels på grund av 

konvektion. 

 Markfukt: Är en av de vanligaste orsakerna till skador vid grundläggningstypen platta på 

mark 

 Byggfukt: Det uppträder vanligtvis vid allt husbyggande och definieras av den fuktmängd 

som måste avges för att material och byggnadsdelar skall komma i fuktjämvikt med sin 

omgivning i brukssatidiet. 

 Läckage: Det uppkommer i såväl vattenförande ledningar som i vattentätande skikt. 

Fukt transporteras in och ut ur material eller omlagras i material på huvudsakligen tre olika 

sätt, diffusion, fuktkonvektion och kapillärsugning, figur 4. 

För att hindra att luftfukten transporteras genom till exempel en vägg krävs ett luft- och 

ångtätande skikt. Det ska utformas med väl tilltagna överlapp i skarvarna, såväl mellan de 

olika skiktvåderna som vid genomföringar och vid anslutningar mot tak, golv, karmar etcetera 

(Svensk trä, u.å. a). 

 

Figur 4: Fukttransport på grund av fuktkonvektion kan orsaka allvarligare fuktskador än 

fuktdiffusion. Det är därför viktigt att åstadkomma god lufttäthet i till exempel en yttervägg 

och dess anslutningar (Svensk trä, u. å.). 

 



Jämförelse av trä- och betongstommar i flervåningshus 
 

6 
 

Trä och betong är exemplar på porösa material. När de utsätts för vatten sker fukttransport på 

grund av kapillärsugning.  Detta sker t.ex. när porösa material kontaktar med mark(SP, u.å.). 

 

Ett torrt byggande kräver att hela kedjan av händelser från tillverkning fram till montage och 

inbyggnad är säkrat från fukt (Serrano, 2009). I marken under en betongplatta är relativa 

fuktigheten i porsystemet i underliggande marklager alltid 100 % trots att makadamskiktet 

förhindrar kapillärt sugande (Byggnadskontroll, 2012). 

För att minimera risken för mögelangrepp ska den relativa luftfuktigheten (RF) i 

rumstemperatur inte överstiga 75 % under en längre period om inte annat kritiskt fukttillstånd 

finns dokumenterat för materialet (Boverkets Byggregler BBR 6:52).  

 

Fuktskador orsakas ofta av regnvatten som läcker in vid balkonger eller genom eller runt 

fönster och är orsak till mögelproblem i ytterväggar (Molin, 2004a). 

 

2.1.1 Fukt i trä                                                                                                                                                                    

Träets förmågan att ta upp vatten är olika för gran och furu. Gran tar upp vatten långsamt 

båda i kärna och splint. Furu har stor skillnad i vattenupptagningsförmåga mellan kärna och 

splint. Kärnan hos furu har ungefär samma förmåga att ta upp vatten som gran, medan 

splinten hos furu tar upp vatten flera gånger snabbare. Därför bör virke som används 

utvändigt i första hand vara gran, som i utvändig panel. Av samma skäl bör ett fönster vara 

tillverkat av furukärnved. Risken för röta blir då mycket liten. (Martinsons, 2004a)  

I praktiken innehåller trä alltid en viss mängd vatten. Trä är ett hygroskopiskt byggmaterial. 

Det innebär att materialet känner av den omgivande luftens fuktighet och temperatur och hela 

tiden strävar efter att komma i jämvikt med omgivningens klimat, det vill säga den relativa        

luftfuktigheten, RF, och temperaturen. Fukten (vattnet) i träet uttrycks med den så kallade  

fuktkvoten (Svenskt Trä, u. å.).                                                                                                             

 

Virkets form förändras när det torkar, eftersom de krökta årsringarna alltid vill räta ut sig, se 

figur 5. För att en planka ska få rätt mått torkas och hyvlas i stort sätt allt byggvirke. När 

virket byggs in i uppvärmda byggnader torkar det ytterligare och kommer då även att krympa 

och röra sig (Lotzner, 2014d).   

 
 

Figur 5: Formändringar i virket 
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Formförändringar av träprodukter kan begränsas genom olika åtgärder, såsom spårning, 

sammanlimning och ytbeläggning. Genom spårning av t.ex. panelbrädor minskas tendensen 

till att bräderna ska kupa sig, figur 6. 

 

 
Figur 6: Virkets åtgärder mot formförändringar 

Jämviktsfuktkvoten kallas den fuktkvot som träet har då det är i jämvikt med omgivningens 

klimat. Om träets fuktkvot är högre än den så kallade jämviktsfuktkvoten kommer träet att 

torka och om den är lägre kommer träet att fuktas upp. När fuktkvoten ändras, under  

fibermättnadspunkten, kommer träet därför att förändra sin volym beroende på om det är 

fuktupptagning eller fuktavgivning som sker – träet sväller eller krymper lika mycket 

(Svenskt Trä, u. å.).  

 

Fuktkvoten mäts vanligtvis med en elektrisk fuktkvotsmätare. En bra fältmetod är: såga ut en 

plankbit på cirka 500 gram, dela upp denna i flera skivor om cirka 40 mm, väg dessa 

samtidigt på en våg med 1–2 grams noggrannhet, lägg in bitarna i en värmeugn vid 103±2 ºC, 

ta ut bitarna efter cirka 8 timmar, väg bitarna igen och beräkna fuktkvoten. 

u = (vikt före – vikt efter) x 100/vikt efter = fuktkvot i % 

Om prover från flera plankor fuktkvots bestäms samtidigt så kan plankornas medelfuktkvot 

direkt beräknas. (Martinsons, 2004b) 

 

Fuktkvoten i nyavverkat rundvirke är cirka 30-35 % i kärnan och 130-150 % i splinten. Vid 

torkningen avgår först det fria vattnet i cellernas lumen (hålrum). Detta pågår till dess 

fuktkvoten når fibermättnadspunkten, cirka 25-30 % fuktkvot beroende på träslag. Vid 

torkning under fibermättnadspunkten avgår vattnet i cellväggarna och vattenångan i 

cellhålrummen. Virket börjar krympa först när torkning sker under fibermättnadspunkten. I 

trä sker uppsugning av vatten kapillärt och upptagningen i radiell riktning är dubbelt så stor 

som i den tangentiella. I fiberriktningen är den tjugo gångar större jämför med den radiella. 

Det är därför viktigt att ändträ skyddas från att ta upp fukt. Detta sker genom konstruktivt 

skydd eller fuktavvisande behandling (Burström, 2007). 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Materialgrupp                                   Kritiskt fukttillstånd [% RF] 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Trä och träbaserade material              75–80 

Gipsskivor med pappytor                   80–85 

Mineralullsisolering                           90–95 

Cellplastisolering (EPS)                     90–95° 

Betong                                                90–95 

Tabell 1: SP:s förslag till kritiska fukttillstånd utifrån genomgången litteratur. Förslaget 

är baserat på uppskattningar av risken för mikrobiell tillväxt där värdena är 

valda så att risken för mikrobiell tillväxt är i storleksordningen några procent 



Jämförelse av trä- och betongstommar i flervåningshus 
 

8 
 

Ovanstående värden avser rent material. Smutsning av materialet medför en tillförsel av 

näring som sänker kritiskt fukttillstånd till 75–80 procent även för de mest tåliga 

materialen(SP, u. å.). Hur snabbt en mögelskada uppstår beror inte bara på den relativa 

fuktigheten utan också på temperaturen, se figur 7 (TräGuiden, u. å.).                                                                                                             

 

 
Figur 7: Kritiska fukttillstånd för trä med hänsyn tagen till temperaturnivå och varaktighet 

hos fukttillståndet. Baserade på data från Viitanen (1996) och Smith & Hill (1982), 

sammanställt av Lars-Olof Nilsson (2009) Rapport TVBM-315 (TräGuiden). 

 

Trä som byggmaterial är känsligare än betongbyggmaterial mot fukt.  Eftersom det är ett 

organiskt material kan det till exempel ruttna eller mögla om fukthalten i materialet är för 

hög. Mögel- och rötsvampar kan växa på och i fuktiga byggnadsmaterial, och det är främst 

rötsvampar som förkortar livslängden hos träkonstruktioner. (TräGuiden, u. å.).   

 

Trä är ett organsikt material och kan angripas och brytas ned av svampar och insekter. Detta 

räknas som en nackdel på trä som byggmaterial. Genom användning av olika former av 

impregnering kan träet skyddas mot dessa angrepp t.ex. för virke till fönster används 

vakuumimpregnering med organiska tennföreningar och konstruktionsvirke är 

tryckimpregnering vanligast. Konstruktiv träskydd kan används, dvs. att konstruktion 

utformas så att rötsvampar inte kan leva i konstruktionen. De finna några tips föra träets 

fuktkvot hållas under 20 %. Dessa är: Att använda väl torkat trä, att förhindra kondens, sörj 

för god luftning, avled fritt vatten samt undvik fuktsamlande material, dvs. att träets 

byggmaterial inte ska ha direkt kontakt med jord, betong, tegel etc.(Isaksson et al, 2010).  

 

Eftersom trä är ett organiskt material som mikroorganismer kan bryta ned och använda som 

näring, finns det alltid risk för tillväxt av mikroorganismer när trä inte lagras eller behandlas 

rätt (Arbetsmiljöverket, u. å.) 

2.1.2 Fukt i betong                                                                                                                                                       

Betongen i sig tål hur mycket fukt som helst men problemet kan bara uppstå om fuktig betong 

kommer i kontakt med ett annat byggmaterial som är fuktkänsligt. Vid tillverkning av betong 

tillförs vatten, ballast och cement. En del av vattnet binds kemiskt när betongen härdar, och är 

sedan bundet under hela konstruktionens livslängd. Vattnet som inte binds måste torkas ut till 

en nivå där andra material inte tar skada vid kontakt t.ex. parkettgolv.  En stombyggnad av 

betongelement har egenskaper som medför säkerhet mot fuktproblem såväl i byggskedet som 

under det färdiga husets drift (Svensk Betong, u. å.). 
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Figur 8: Fuktjämviktskurvor för trä, betong och andra byggmaterial.  

Fördelar med betong är att den tål fukt och den möglar inte, vilket är särskilt viktigt i badrum, 

fasader och när läckage och vattenskador uppstår.  

Betong som oftast är armerad med stålsträngar som dock kan vara känsligt för fukt eftersom 

det kan ge upphov till korrosion och frostsprängning, se figur 9. I torr miljö sker ingen 

korrosion, frostsprängning eller annan farlig nedbrytning i betongmaterial. Men paradoxalt 

nog är fukt bra för betongen under själva härdningen (Molin, 2004b).   

 

Figur 9: korrosion och frostsprängning i armerad betong 

Betongelement tillverkas med låga vattencementtal, vct därför det torkar 

snabbt(Strängbetong, 2014).  Eftersom betong är lufttätt och beständigt finns det stora 

möjligheter att minimera luftläckaget till mycket låga nivåer (Betongföreningen, 2013). Vid 

nybyggnad orsakas byggfukt ofta till mögelbildning. I en betongstomme är risken för det 

försumbar beroende dels på att betongen inledningsvis har en hög alkalitet, som gör att mögel 

inte trivs och dels på att organiska material förekommer i liten omfattning (Strängbetong, 

2014 ).  Hus med betongstomme är lufttätt som säkerställer bra inomhuskomfort och 

minimerar risken för fuktproblem (Abetong, u.å.). För att betongplattan inte drabbas av mögel 

ska alltid placeras isolering under platta på mark. Det ska även läggas ett kapillärbrytande 

skikt under isoleringen (Ekobyggportalen, u. å.).                                                                                                              

2.2 Brand                                                                                                                                                                                     

Enligt  kap 5 i Boverkets Byggregler, BBR BFS (2011:6), skall byggnader utformas med 

sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet 

ska förutsätta att brand kan uppkomma.  
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Figur 10: Brand i byggnader inkluderar två viktiga faser: Initiell brand med krav på 

brandegenskaper hos ytermaterial och fullt utvecklad brand med krav på brandmotstånd hos 

konstruktionselement (TräGuiden, u. å.). 

 

Brandmotstånd hos bärande och/eller avskiljande byggnadsdelar anges med en bokstav (R, E, 

I) åtföljd av en siffra, som anges den tid i minuter då brandmotståndet uppfylls. R står för 

börförmåga, E för täthet (”integritet”), dvs. skydd mot att flammor och rök tränger igenom 

byggnadsdelar. I står för isolering, vilket innebär skydd mot att alltför höga temperaturer 

uppstår på den från branden vända sidan, figur 10 visar de olika faserna av brandförloppet i 

figuren nedan illustreras de olika faserna av brandens förlopp. 

 

 
Figur 11: Brandspridning inom byggnad samt till närliggande byggnader (www.rsgbg.se) 
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2.2.1 Brand i trä   

I Sverige byggdes i princip inga högre bostadshus med trästomme från tiden för de stora 

stadsbränderna och införandet av 1874 års Byggnadsstadga fram till 1994. Då togs förbudet 

mot att bygga trähus i mer än två våningar bort, men nu för tiden finns det en annan 

uppfattning. Trä tyckas vara ett mer säkert och förutsägbart material när det utsätt för 

brandbelastning än betong som kan kollapsa när man minst anar de t(Svenskt Trä, u. å.). 

 

Trä är ett brännbart material och antändningstemperaturen ligger vid ca 250 – 280 °C. 

Temperaturen beror bland annat på träslag och träets densitet.(Burström, 2007)  

 

 
Figur 12: Funktionskarv brandmotstånd (Svenskt trä)  

 

Trots att trä är ett brännbart material kan träkonstruktioner ha mycket bra brandtekniska 

egenskaper. Detta beror på att det vid brand bildas ett kolskikt som minskar 

värmeöverföringen och skyddar underliggande oförkolnat trä som fortfarande kan uppfylla 

kraven på bärförmåga, figur 13 (SP, u. å.). 

 
Figur 13: Det kolskikt som bildas på träytan skyddar de inre delarna och bidrar därmed till 

att trä bibehålla sin stabilitet under brand (TräGuiden). 

Trä sammankopplas ofta med stor brandrisk (ekobyggportalen). En brand i trähus går in i 

bjälklaget och sprider sig vidare, men i ett betonghus stannar branden i brandcellen, säger 

Hans Andersson, brandingenjör på Brandskyddsföreningen (Betong .se, 2010). Figur 14 visar 

ett studentboende som totalförstördes i en brand på Klintbacken i Luleå augusti 2013.  
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Figur 14: Det totalförstörda studenthuset på Klintbacken i                                                                   

Luleå. Foto Stig-Arne Nordström/Sveriges Radio. 

Enligt statistik från Försäkringsförbundet är byggnader med trästomme kraftigt 

överrepresenterade när det gäller storbränder i flerbostadshus (Tidningen Trä, 2014).  

150 storbränder i flerbostadshus mellan åren 2006-2008, 77 % av detta husbränder var i trä 

och 10 % var i betonghus. Enligt Roger Andersson säger Johan Eriksson, presschef på 

tryckhansa att trähus har tre gånger högre brandpremie i jämförelse med betonghus. 

(Betong.se).  

Även om det tar lång tid innan en brand når till den bärande kärnan i en trästomme, måste 

man vara medveten om att trä brinner, säger Cecilia Uneram som är brandingenjör och expert 

på byggnadstekniskt brandskydd på Brandskyddsföreningen (Tidningen Trä, 2014).  

Genom impregnering med brandskyddsmedel kan träbyggmaterial uppfylla klass B, men detta 

kan leda till att trä inte kan samtidigt bibehålla egna övriga goda egenskaper (TräGiuden, u. 

å.). 

2.2.2 Brand i betong                                                                                                                                                                                  

Eftersom betong inte brinner kan det inte heller ge upphov till rök eller giftiga gaser. Betong 

uppfyller, med god marginal, alla nationella och europeiska brandsäkerhetskrav. Betongens 

porositet medför en låg temperaturökning vilket innebär att betongen fungerar som en effektiv 

brandsköld (Swerock, u. å.). Betong tappar sin hålfasthet vid ca 1000°C (Burström, 2007).   

Betong är ett oorganiskt material. Betong är ett säkert material ur brandsynpunkt eftersom 

betong inte brinner och kan därför förhindra att bränder utvecklas till storbränder. Betong 

uppfyller EUs högsta brandstandard A1 som icke brännbart material. Betong i 

byggnadsstommar skyddar människoliv, egendom och miljö vid brand. Betong brinner inte 

som trä och kröker sig inte som stål, den är obrännbar, solid – och står kvar. Eftersom betong 

inte innehåller brännbart material medverkar det inte heller till brandförloppet, ökad 

temperatur och ökad brandbelastning (Svensk Betong, u. å.). I betonghuset består bärande 

innerväggar av 200mm betong vilket vid tvåsidig brandexponering har brandklassen REI60. 

(Betongbalken, 2010). 

Att betong enkelt klarar brandsäkerheten beror på de inneboende egenskaperna:                                                                                                                                                                    

 Betong brinner inte och tack vare sin värmeledningsförmåga påverkas hållfastheten inte 

mycket under en normal brand.  
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 Den avger varken rök eller giftig gas.  

 Den smälter inte och de bärande komponenterna håller länge.  

Alla dessa egenskaper består oförändrade genom byggnadens hela livslängd – utan löpande 

åtgärder eller kostnader.  Betong behöver inte brandisoleras som stålkonstruktioner och de 

bidrar inte som trä till ökad brandbelastning (Svensk Betong, u. å). Hus med betongstomme är 

lufttätt som säkerställer bra inomhuskomfort och minimerar risken för brandproblem 

(Abetong, u.å.). 

En brand i trähus går in i bjälklaget och sprider sig vidare, men i ett betonghus stannar 

branden i brandcellen, säger Hans Andersson, brandingenjör på Brandskyddsföreningen. Det 

är billigare att försäkra en betongbyggnad än en träbyggnad på grund av brandrisken, säger 

Hans Frank, skadecontroller på Länsförsäkringar och Ulf Bäckman, informationschef på If 

Skadeförsäkringar. 

2.3 Ljud 

Ljudisolering är bland de allra betydelsefullaste egenskaperna för att man ska må väl i sitt 

hus. I kap 10 i Boverkets Byggregler BBR, (BFS 2002:19), redovisas att byggnader ska 

dimensioneras och utformas med hänsyn till förekommande bullerkällor och så att uppkomst 

och spridning av störande buller begränsas.  

 

Det finns tre olika ljudkällor luftljud, stomljud och utifrån kommande ljud. Luftljud som 

röster och musik, och stomljud som fotsteg och bultanden, skyddar man sig mot på helt olika 

sätt. Mot luftljud fungerar tunga material med mycket massa bäst, medan dämpande lager av 

mjuka material skyddar effektivast mot stomljud (ekobyggportalen, u.å.). 

 

För ljudklassning av utrymmen i byggnader finns standarder som anger ljudkrav för olika 

ljudklasser (A, B, C och D). 

 

LjudklassA: Ljudklassen motsvarar mycket goda ljudförhållanden.                                                                                  

LjudklassB: Ljudklassen motsvarar betydligt bättre ljudförhållanden än ljudklass C. Ljudklass 

C: Ljudklassen ger tillfredställande ljudförhållanden för en majoritet av de boende och kan 

tillämpas som minimikrav enligt boverkets föreskrifter.                                                                                         

Ljudklass D: Ljudklassen motsvarar ljudförhållanden som är avsedda att tillämpas när 

ljudklass C inte kan uppnås. Det kan exempelvis gälla äldre bostäder som av särskilda skäl 

inte kan byggas på ett sådant sätt att ljudklass C uppnås, t.ex. i samband med varsam 

renovering (Europrofil, u. å.). 
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  Figur 15: Byggnadsdelars ljudreduktion (Isover, u. å.). 

 

Nedan i figur 16 visas aktiviteter som motsvarar olika ljudnivåer.  

 

 

Figur 16: Aktiviteters ljudnivåer angivna i dB (Isover, u. å. ).  

                                                                                                                                                                       

2.3.1 Ljud i trähus                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Undertak                                                                                                                                                                            

Solida massivträbjälklag i flerbostadshus måste förses med ljudisolerande undertak och/eller 

övergolv. Vid ljudklass C och B enligt SS 02 52 67 behöver enbart undertak monteras. På så 

sätt kan man ta tillvara massivträets estetiska egenskaper genom att golvets träyta exponeras. 

Vid ljudklass C krävs en fjädrande upphängning (till exempel med ADARMA- profiler), 

medan undertaket måste utföras fribärande i ljudklass B (Massivträ. Handboken, 2006a). 

Med anledning av de höga ljudisoleringskraven måste undertaken utföras med 

beklädnadsskivor eller träpanel. I trapphusen kompletteras undertaken med ljudabsorbenter, 

erforderlig täckningsgrad beror på krävd ljudklass samt aktuella förutsättningar. (Massivträ. 

Handboken, 2006b). Tjockleken på trämellanbjälklag är 300 och 550 mm (TräGuiden, u. å.). 
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Figur 17: Kassettbjälklag med fribärande undertak                                                                                                    

(Massivträ Handboken 2006, s 41) 

Vertikalt ljudspärrar                                                                                                                               

Det är viktigt att tänka på att stegljudets överföring mellan våningarna via anslutningen 

mellan bjälklag och vägg är avsevärt större vid massivträbjälklag än vid exempelvis 

betongbjälklag. Denna så kallade flanktransmission är större i bjälklagets längdriktning 

(bärriktning) än i tvärriktningen. (Massivträ. Handboken, 2006c). 

 

 Figur 18:Exempel på flanktransmission genom en yttervägg. a ger bäst ljudisolering, d ger 

sämst. 

Horisontellt ljudspärrer                                                                                                                                   

Träbjälklag som klarar ljudkraven för flerbostadshus i trä är mellan 300-550mm tjocka om 

spännvidden är mindre än 6,5 meter (Trä Guiden, u. å.). Oavsett ljudklass måste bjälklag och 

undertak alltid brytas vid lägenhetsskiljande väggar. Detta är normalt inget problem, eftersom 

väggarna, oavsett om de utförs med regelstomme eller av massivträ, måste utföras som 

dubbelkonstruktion där vägghalvorna inte får ha kontakt med varandra. För lätta 

konstruktioner som bjälklag och väggar av trä är det extra viktigt att korrekta byggtekniska 

lösningar används. (Massivträ. Handboken, 2006d). För att trähus klara ljudkraven används 

oftast dubbelkonstruktioner i bjälklag och transmissionslister i anslutning mellan bjälklag och 

vägg(SP, u. å.).  

Akustiken i större byggnader med bjälklag av trä är ett av de områden där problem kan 

uppstå. Exempelvis finns risk för flanktransmission vid anslutningar mellan bjälklag och vägg 

(Stehn et al, 2008). Ljud- och vibrationsfrågor för flervånings bostadshus i trä är något mer 

komplicerade att hantera än exempelvis hus med betongstomme (Handbok, 2013). För att lösa 

ljud- och vibrationsproblem i lätta konstruktioner behöver nya lösningar och komponenter tas 

fram som är anpassade efter de relativt veka träkonstruktionerna (Östman, 2008). 

Flanktransmissionen i flervånings trähus minskas med hjälp av en polyuretan list, Sylomer 

och Sylodyn, på upplaget mellan bjälklagselementet och underliggande väggelement. För att 

förhindra flanktransmission via skruvarna, som fäster samman bjälklagselementen med 
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väggskivan i underliggande lägenhet, isoleras skruvarna från direkt kontakt med 

bjälklagsskivan med bricka och hylsa av Sylomer (Jarnerö et al, 2008). 

 

Figur 19: Anslutning mellanvägg bjälklag i trähus (Martinsons) 

2.3.2 Ljud i betonghus                                                                                                 

Tjockleken på ett betongbjälklag som klarar kraven för klass C är i vanliga fall mellan 200 

och 250 mm (Betongbanken, 2010). Betongkonstruktioner har stora fördelar jämfört med 

andra konstruktioner, när man skall åstadkomma ett väl ljudisolerat hus. Betong dämpar 

nämligen lågfrekvent ljud på ett utmärkt sätt med hjälp av sin vikt och styvhet. Betongen i sig 

ger en god ljudisolering med måttliga konstruktionstjocklekar (Swerock, u. å.). Väggar och 

bjälklag uppbyggda av trä är mycket lätta jämfört med stommaterial som exempelvis betong, 

och tyngden har stor betydelse för ljudisoleringen (Svenskt trä, u. å.). 

Betong är ett tungt och styvt material med goda ljudegenskaper. En byggnad med 

betongstomme ger, i kombination med lämplig golvbeläggning goda förutsättningar för 

bostäder och lokaler med mycket hög ljudklass. Bjälklag av betongelement med stora 

spännvidder har ett gynnsamt förhållande mellan styvhet och massa. Det ger förutsättningar 

för god ljudisolering vertikalt och horisontellt. Ljudisoleringen beror på typer av bjälklag, 

mellanväggar och ytterväggar samt på planlösning. Ljudisoleringen hos en byggnad med 

betongstomme kan med stor säkerhet beräknas med moderna beräkningsprogram (Svensk 

Betong, u.å.). För att klara ljudkraven vid lägenhets skiljande mellanvägg måste platta på 

mark delas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Betongkonstruktioner kan, i kombination med lämplig golvbeläggning, ge goda 

förutsättningar för bostäder att nå en hög ljudklass. Om betongbjälklag dessutom har stora 

spännvidder med ett gynnsamt förhållande mellan styvhet och massa ger det goda 

förutsättningar för vertikalt och horisontell ljudisolering. Figur 20 visar att stora spännvidder 

innebär att ljudisoleringen av ljudenergin blir fördelad på större ytor vilket ökar 

ljudisoleringen (Svensk betong, u.å.). 
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Figur20: En jämförelse mellan byggnader med betongväggar med korta spännvidder och en 

byggnad med lätta väggar med stora spännvidder (Svensk betong, u.å.) 

Flanktransmissionen i betonghuset har inte ett lika stor problem. Luftljudsabsorptionen i 

betong är låg, vilket kan vara gynnsamt i t.ex. musiklokaler. Betongkonstruktioner dämpar 

lågfrekventa ljud med hjälp av sin vikt och styvhet. Betongkonstruktioner som utförs riktigt 

ger generellt sett en mycket god ljudisolering(Cementa AB, 2012). För tunna betongbjälklags 

konstruktioner kan flanktransmission via bjälklag vara ett problem (Knutsson, 2003).  

 

Flerbostadshus byggs ofta med stomme av platsgjuten betong. I bostadshus är ljudisoleringen 

mycket viktig. Den platsgjutna massiva betongstommen ger ”automatiskt” en mycket god 

ljudisolering med tunnare bjälklag och väggar än andra stomsystem. Innerväggar i betong ger 

mycket god lufttäthet och ljudisolering mellan skilda rum, mellan lägenheter och trapphus, 

hissar och andra kommunikationsutrymmen (Svensk Betong, u. å.).  

 

Prefabricerade byggelement i betong har en fantastisk förmåga att stänga ute störande oljud 

och lågfrekvent buller (Strangbetong, 2014). Väggar och bjälklag i betong isolerar också 

effektivt mot störande ljud, även vid låga frekvenser (Svensk Betong, u. å.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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3. Metod  

I denna rapport vill författaren utföra jämförelser mellan betong- och trästommar för att ta 

reda på vilket stomalternativ som är bra att använda i flervåningshus. För att utföra 

skillnaderna har författaren använd olika källor, exempelvis litteraturstudier, elektroniska 

källor, tidskrifter, rapporter och införd även mailintervjuer med kunniga inom brand-, fukt- 

och ljudfrågor. I rapporten har även författarens antagande används. 

För insamling och bearbetning av information, finns det två olika metoder kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder innebär metoder för analys och information i 

numerisk form medan kvalitativa metoder används vid tolkning av textmaterial (Patel, 1994). 

I denna studie har en kvalitativ metod valts, eftersom grundlig och omfattande information av 

få personer varit nödvändig. Kriterier som författaren använda sig av är beskrivning, 

förståelse och tolkning av de insamlade data i rapporten.    

Intervjuerna var strukturerade då ett frågeschema var fastställt innan intervjuerna. Målet med 

en strukturerad intervju är att respondenternas svar ska kunna sammanställas på ett jämförbart 

sätt. Intervjuerna kan även ses som semistrukturerade då de frågor som ställdes var 

formulerade för att skapa möjlighet för följdfrågor (Bryman, 2011). 

Intervjuerna har varit kvalitativa, och de som intervjuats har haft anknytning till 

byggbranschen på ett eller annat sätt. Intervjuer har utförts för att te reda på eventuella 

problem inom områden brand, ljud och fukt i flervåningshus i trä- och betongstommar samt 

vilka lösningar de använder för att uppfylla kraven inom dessa områden. Att utgå från detta 

kan man även ta reda på några av för- och nackdelarna med båda stomalternativen. 

Intervjuer via mail utfördes med personer på tre olika företag som har trä- och betongmaterial, 

för att reda på jämförelsen och eventuella problem som företag har med områden brand, ljud 

och fukt samt vilka lösningar de använder för att uppfylla kraven inom dessa områden.  I mail 

intervjun ställdes ett antal frågor till tre betongföretagare, en säljare på Finja, en verkställande 

direktör på NCC och en utvecklingschef på Strängbetong. På träföretaget Moelven, där 

förfrågningar besvarades av ett en verkställande direktör.  Mail intervjun besvaras även av en 

projektchef på Midroc Property Development som utvecklar och förvaltar såväl kommersiella 

fastigheter som bostäder. Informationen som framkommit under mailintervjuerna har senare 

blivit rapportens resultat.  

För att få underlag till den del av arbetet som behandlar attityden gentemot höga 

flerbostadshus i trä- och betongstommar har semistrukturerad samt en strukturerad 

mailintervjuer genomförts. På mailintervjuerna finns det bara en trärepresentant med flera 

betongrepresentanter i rapporten. Anledningen till att det finns bara en träleverantör i 

rapporten är att en del av dem var på semester och andra del hade mycket att göra. Resultatet 

av studien har även tagit från andra data bland annat litteraturstudier, elektroniska källor, 

tidskrifter och rapporter.  



Jämförelse av trä- och betongstommar i flervåningshus 
 

19 
 

Angreppssätt                                                                                                                                             

Det finns två olika angreppssätt inom forskningsmetodiken. De benämns som deduktiv metod 

eller bevisandets väg och induktiv metod eller upptäcktens väg (Holme & Solvang, 1997). 

Det deduktiva angreppssättet bygger på data utifrån teori och dess slutsats blir giltig om det 

går att finna ett logiskt samband.  Slutsatsen behöver dock inte stämma överens med 

verkligheten för att vara logiskt giltig. Deduktion bygger på att utifrån givna premisser 

härleda logiska slutsatser (Thurén, 2010). 

Det induktiva angreppssättet bygger på teori utifrån data och innebär att forskaren, utifrån 

empirisk data, drar generella slutsatser (Thurén, 2010).  Forskaren tar fram generaliseringar, 

begrepp och hypoteser från den insamlade data eller informationen (Merriam, 1994). Genom 

observationer, intervjuer och/eller källanalys vill forskaren skapa en djupare förståelse för ett 

visst fenomen (Holme & Solvang, 1997). 

Det deduktiva angreppssättet är att föredra då en välutvecklad teori finns inom 

forskningsområdet. Det induktiva angreppssättet är mer passande då det finns lite teori inom 

forskningsområdet (Holme & Solvang, 1997). 

Denna studie anses mest passande för en induktiv metod, eftersom författaren drar slutsatser 

från den insamlade data. I en induktiv metod går erfarenheter till generalisering (inga 

förutsättningar). 

Litteratursökning                                                                                                                                                           

För att hämta kunskap för teoribildning och bakgrundsinformation söktes relevant litteratur 

från tidigare kurser på Mittuniversitets byggingenjörsprogram och Google Scholar inom 

studiens område. 

Datainsamling                                                                                                                                                            

För att kunna besvara frågeställningen användes elektroniska källor, tidskrifter, rapporter 

används och infördes även mailintervjuer med kunniga inom brand-, fukt- och ljudfrågor 

Reliabilitet och validitet                                                                                                                      

Merriam (1994) har kommit fram till vissa åtgärder som forskaren bör utföra vid kvalitativa 

fallstudier. Dessa åtgärder ska utföras för att stärka den inre validiteten, vilket innebär i vilken 

utsträckning resultaten överensstämmer med verkligheten, den externa validiteten, vilket 

innebär hur resultaten kan generaliseras till andra situationer, reliabiliteten, vilket innebär i 

vilken utsträckning det finns sammanhang eller logik i resultaten. 

Åtgärder för att stärka den inre validiteten: 

 Användande av triangulering: Flera metoder har använts; litteraturstudier, elektroniska 

källor, tidskrifter, rapporter och mailintervjuer 

Åtgärd för att stärka den externa validiteten: 

 En rikhaltig och välutvecklad beskrivning av bakgrund, teori samt metod har gjorts. 
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Åtgärder för att stärka reliabiliteten eller pålitligheten: 

 Triangulering: Flera metoder har använts, litteraturstudier, elektroniska källor, 

tidskrifter, rapporter och mailintervjuer 
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4. Resultat    

4.1 Brand                                                                                                                                                                      

Betong uppfyller EUs högsta brandstandard A1 som icke brännbart material (Betongbalken, 

2010). Vid användning av brandskyddande behandling kan träbyggprodukter uppfylla klass B, 

som är den högsta möjliga brandklassen för brännbara byggprodukter, men det svårt att träet 

samtidigt kan bibehålla egna övriga goda egenskaper (TräGiuden, u. å.).  

Betong innehåller inte brännbart material medverkar det inte heller till brandförloppet, ökad 

temperatur och ökad brandbelastning. I ett betonghus stannar branden i brandcellen. I trähus 

går branden in i bjälklaget och sprider sig vidare, dvs. att vid stora bränder kommer hela 

stommen brinna i hus som inbyggda med trästommar. Eftersom trä är ett brännbart material, 

är exponerade stomdelarna mer kritiska i trähuset än i betonghuset.                                                       

Enligt Anders Person, projektchef på Midroc Property Development så är sprinkler i trähus en 

förutsättning som gör trähus brandsäkrare än betonghus. Enligt Janne Nilsson, verkställande 

direktör på Moelven är båda stomalternativ lika brandsäkra om de uppfyller samma 

brandtekniska bärverkskrav. Men Enligt Anders Mattson, utvecklingschef på Strängbetong, 

Erik Sandberg, säljare på Finja och Stefan Israelsson, produktionschef på NCC säger att 

betonghus är brandsäkrare. Samtliga företag uppfyller brandkraven enligt normen och har 

inga brandproblem. 

4.2 Fukt                                                                                                                                                               

Mögel- och rötsvampar kan växa på och i fuktiga byggnadsmaterial. Träbyggmaterial är 

känsligare än betongbyggmaterial mot fukt. Eftersom trä är ett organiskt material kan det till 

exempel ruttna eller mögla om fukthalten i materialet är för hög, men om trä lagras eller 

behandlas rätt finns det ingen risk för tillväxt av mikroorganismer. Mögel- och rötsvampar 

bildas endast om den relativa luftfuktigheten överstiger 75 %.  

Betongen tål fukt men problemet kan bara uppstå om fuktig betong kommer i kontakt med ett 

annat byggmaterial som är fuktkänsligt. För att platta på mark inte drabbar av problem t.ex. 

med mögel bör betongplattan isoleras på undersidan.                                                                                                                                                              

På mailintervjuerna svarar personer på Midroc Property Development, Finja, NCC och 

Moelven att fuktproblematiken behandlas genom någon form av värdeskydd på 

byggarbetsplatser. Finja behandlar fuktproblematiken i flervåningshus med betongstomme 

med lågt vatteninnehåll i foggjutningar mellan prefabelement. På Midroc Property 

Development, Strängbetong, NCC anses att fukt är ett central problem i byggprocessen. På 

Moelven anses att fukt inte är ett central problem i byggprocessen vad det gäller 

limträstomme. På Finja anses att i trähus är fukt ett central problem i byggprocessen men i 

betong är det inga. Samtliga företag på mailintervjuerna anser att det är rimligt att tro att i 

framtiden kommer fuktprojektering vara en naturlig del av projektering.  

Moelven anses trä har inga problem för att klara nya regeln på 75% RF i material men 

betongkonstruktioner har stor problem för att klara denna regel. Midroc Property 

Development anses att det är svårt för trämaterial att syftar till 75% RF som ett maximal 
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värde. Finja åtgärder detta problem med intältade byggplatser. Ströngbetong anses att det inte 

uppstår någon risk för mögeltillväxt eller liknande problem klara nya regeln på 75% RF i 

material .  

4.3 Ljud                                                                                                                                                                                     

Både trä- och betonghus uppfyller ljudfunktionskraven. Det är tjockleken på byggnadsdelarna 

som skiljer. Till exempel för att trähus ska uppfylla ljudkraven måste bjälklagshöjden vara 

högre än för motsvarande lösning i ett tyngre stommaterial. Ljuddämpningen i lätta material 

exempelvis trä är komplicerad, medan betong är ett tungt material, detta gör att betong ge en 

god ljudisolering med måttliga konstruktionstjocklekar. 

Polyuretan lister är viktig för minskning av vibrationer mellan bjälklagselementet och 

underliggande väggelement i trähus. Isolerade skruvar förhindrar flanktransmission i 

bjälklagselementen med väggskivan i underliggande lägenheter i trähus. Flanktransmission i 

betongbjälklags konstruktioner kan inta vara stort problem. 

Enligt mailintervjuerna på Företagen Midroc Property Development, Strängbetong, Finja och 

Moelven behandlas ljudproblematiken enligt ljudfunktionskraven. På NCC har 

produktionschefen Stefan Israelsson berättat att ljudproblem är ett mindre problem gällande 

betong vid normala krav. 
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5. Diskussion 

Brand 

Betong uppfyller EUs högsta brandstandard A1 som icke brännbart material (Betongbalken, 

2010). Trä anses ha en rad nackdelar, risker och osäkerheter. Det gäller framförallt 

brandsäkerhet (Brandskyddsföreningen, 2015). Betong begränsar brandens utbredning och 

minskar därför skaderiskerna. Med en stomme av betong är risken mindre att branden sprider 

sig än om stommen är av trä. Betong i brandavskiljande delar som bjälklag, väggar och tak 

minskar risken för att en brand sprider sig utanför den egna brandcellen.  

 

En brand i trähus går in i bjälklaget och sprider sig vidare. Det räcker med en enkel 

håltagning, till exempel för en lampkrok (Betong.se, 2014). För att träbyggprodukter uppfylla 

klass B, används enbrandskyddande behandling kan, men detta leda till att trä inte kan 

bibehålla egna övriga goda egenskaper (TräGiuden, u. å.). 

 

Eftersom att trä är ett brännbart byggnadsmaterial skapar en misstänksamhet mot trä som 

konstruktionsmaterial i flerbostadshus.  Det verkar som det finns större risk för 

brandspridning i ett trähus än i ett betonghus med tanke på att betong begränsar bränder, dvs. 

att betong kan förhindra att bränder utvecklas till storbränder.  

 

Sprinkler i trähus räddar 95 procent av alla liv berättar Niclas Svensson chef för Sverige 

träbyggnadskansli i tidskriften Betongs artikel. Han medger också att trähusen har större 

skaderisk vid brand. På samma sida berättar Hans Andersson brandingenjör att brandskadorna 

i trähus minskar men vattenskadorna ökar med sprinklersystem (NyTeknik, 2010). Sprinkler i 

hus med trästommar gör att trähusen bli brandsäkert, men enligt resultatet är det många som 

påvisar att betong är brandsäkrare. Det verkade svårt att bygga med synligt trä i lägenheterna 

trots att man hade sprinklersystem, säger Birgit Östman som är forskningsledare inom 

brandfrågor på SP (Tidningen Trä, 2014). Fast att båda stomalternativ uppfyller kraven enligt 

normen, men detta inte betyder att trähus och betonghus har samma skadebrand efter en stor 

brand.  

 

Fukt 

Tunna skikt avståndet mellan stålet och utsida av ytterväggar gör att vattenregnet tränga in sig 

i väggen. Detta leda till att det armerade betongelementen för fuktproblem. 

 

Både trä och betong är porösa material och känsliga för fukt och när de har direktkontakt med 

mark sker fukttransport på grund av kapillärsugning. Eftersom det är ett organiskt material 

kan det bland annat ruttna eller mögla om fukthalten i materialet är för hög (TräGuiden 2010). 

Genom användning av t.ex. impregnering kan träet skyddas mot dessa angrepp. Användning 

av isoleringsmaterial eller byggplast i träväggar kan risk för tillväxt av mikroorganismer 

minskas. För att åtgärda fuktskador i konstruktioner bör byggmaterial försvaras med 

väderskydd när det regnar. Det är viktigt att byggmaterial skall tas sin torkningstid innan 

uppbyggning. Fuktskadade byggmaterial dvs. material med påväxt av mikroorganismer skall 

inte användas innan man har åtgärdad dem.  

 

Mögel och dålig lukt kan lätt bildas om den relativa fukthalten överstiger ca 75 %. För att 

hålla den relativa fuktigheten under ca 75 %, bör hålla utrymmet torrt. Ju torrare klimat, desto 

mindre är risken för mögel. Åtgärder som bör göras för att ånghalten hålla sig nere är att 

ventilera eller vädra ut den fuktiga inneluften och att skydda huset mot vatten utifrån, dvs. i 
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första hand mot regn och snösmältning. För att försvaras byggmaterial på arbetsplatser ska 

även en väderskydd används när det regnar. 

 

Saneringsmedel är en metod som kan tillämpa på trämaterial så att mögel inte uppstår.  

Genom användning av en avfuktare kan man hålla fuktnivån nere, vilket hindrar uppkomsten 

av mögel.  Man kan även byta ut organiska material i badrum och tvättstuga mot oorganiska 

t.ex. betong, detta gör att mögel inte uppstår. 

 

Under byggtiden kan regnvatten läcka in i väggarna genom otätheter vid anslutningar och 

regnvatten kan tränga in i väggarna. Det kan det även hända att små sprickor på ytterväggar 

gör att regnvattnet läcker igenom fasadanslutningar vid fönster och dörrar.  

 

Att bygga torrt är en viktig faktor för både trä- och betonghus. Speciellt vid träbyggande ska 

det finnas väl utarbetade metoder, för att byggdelarna och byggmaterialet under byggtiden 

inte skall bli utsatt för fukt. Trästommar är mer känsligare än betongstommar. Det är viktigt 

att väderskydd i form av t ex tält används vid uppbyggand för att undvika fuktskador. 

Trästommen behöver ingen torkning, men för platsgjutna betongstommar tar det tid innan de 

torkar ut. Trämaterial kan suga åt sig mycket vatten och måste därför torka ordentligt innan 

byggnationen fortsätter. Detta för att förhindra mögel, vilket kan bli ett stort problem när 

huset väl är färdigt. 

 

För att platta på mark inte ska drabbas av problem med mögel och röta i syllar och 

golvkonstruktioner ska betongplattan isoleras på undersidan. Fukt kondenserar upp mot 

betongens översida om man lägger isolering ovanpå platta på mark. Detta leder till 

betongplattan drabbas av mögel.  

 

Man ska använda isoleringsmaterial som både kan ta upp och avge fukt utan att deras 

värmeisolerande förmåga försvinner. Material som polystyrol (cellplast) och polyuretan är 

därför helt olämpliga som väggisolering, då de inte kan buffra någon fukt överhuvudtaget 

(Ekobyggportalen, u.å.). 

 

Betongelement tillverkas med låga vattencementtal, vct. Det innebär att vatteninnehållet är 

lågt i förhållande till vad cementet binder. Betong med lågt vct torkar snabbt. Dess 

benägenhet att under lagring, transport och byggskede ta upp vatten vid nederbörd, som skulle 

förlänga tiden för uttorkning är liten eller obefintlig (Svensk Betong).  

 

 

Ljud 

Ljudmiljön en av de viktigaste egenskaperna för välbefinnande i en bostad. Flerbostadshus 

med betongstomme ger bättre ljudisolering jämför med hus i trästomme. Det är ytskikt dvs. 

själva konstruktioner som i stor grad påverkar byggnadens akustik. Tyngden på 

konstruktioner har en stor betydelse för ljudisolering, dvs. att betong som byggmaterial har en 

god ljudisolering jämför med lätta konstruktioner t.ex. träbyggnadsmaterial.  

 

Betongens vikt och styvhet dämpar lågfrekventa ljud. Betong som ett tungt material är bäst 

för att absorbera ljud. Ljud förs nämligen vidare genom vibrationer i konstruktionen och ju 

tyngre konstruktion en byggnad har desto mindre vibrationer får konstruktionen. Eftersom 

trämaterial är lätta, så blir dämpningen av ljud komplicerad. Hus med betongstommar klarar 

högsta ljudklass med en stor omfattning. Detta gör att flervåningshus med betongstomme ger 

god ljudisolering med måttliga konstruktionstjocklekar.  
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6. Slutsatser 

Oavsett att träets- och betongens egenskaper är ganska lika i några punkter väger fördelarna 

med betonghusen något tyngre än trähusen eftersom betongalternativet ger betydande fördelar 

vad gäller brandsäkerhet och ljudisolerings förmåga. Som byggnadsmaterial är betong 

ljudisolerande och har synnerligen goda brandvärden.  

                                                                                                                                                                         

Att bygga med trä har fördelar, eftersom trä är lätt att bearbeta vid t.ex. montering och 

grundläggning som inte behandlats i rapporten, men också nackdelar, eftersom att det är 

känsligare för fukt jämför med betonghusen.   

Både trä- och betonghus är känsliga för fukt. Dock är trähus känsligare än betonghus eftersom 

mikroorganismer kan bryta ned träet och använda som näring. 

 

Tabellen nedan redovisar vilket material som är att föredra med hänsyn till respektive faktor:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                            

Tabell 2: För- och nackdelar med trä- och betongstommar. 

 Faktor   Betonghus   Trähus  

 Brand   + God brandsäkerhet  

 

 - Brandkänsligt  

 

 Fukt    

- Problem uppstår  om 

fuktig betong kontaktar ett 

fuktkänsligt byggmaterial 

 

 

 

 

 

- Risk för mikrobiell tillväxt  

 

 

 Ljud (klass B)    + Enkel utformning   - Tjocka konstruktioner  

- Komplicerade lösningar  
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7. Förslag till fortsatta studier 

Att bygga flerbostadshus i trä kräver även nya regler och krav för bland annat akustik-, 

brand och framför allt fuktproblematik, eftersom det krävs bättre kunskaper om att bygga i 

trä innan det kan slå igenom på allvar, t.ex. byggherren bör ta hjälp av en fuktsakkunnig, 

med kompetens inom fuktområdet och erfarenhet från projektering och byggande, för att 

formulera krav och följa upp fuktsäkerhetsarbetet som utförs av olika aktörer i olika 

skeden. För ett fuktsäkert byggande bör planering och utförande följas enligt ByggaF 

metoden. ByggaF-metoden är en bra metod att alla aktörer byggbranschen följa för att 

fuktsäkra en byggprocess på byggarbetsplatser. 

Det krävs vidare utveckling av byggsystem för att uppfylla kraven vid val av 

träalternativet. Det behövs mer forskning och utveckling i nära samverkan mellan 

projektörer, trähustillverkare och sakkunniga inom ljud-, brand och fuktområdena. 
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9. Bilagor 

Mailintervjuer                                                                                                                                                                                        

Mailintervju med Finja 

Befattning: Säljare 

Namn: Erik Sandberg 

 Vad har ni för policy kring fuktsäkert byggande? Att bygga med trä i stommen är en 

stor fuktrisk, med betong finns den inte. 

 

 Kan ni ge mig en förståelse i fuktproblematiken i flervåningshus betongstomme och 

hur branschen hanterar den idag? Större projekt brukar anlita en fuktkonsult. 

 

 Hur behandlar ni fuktproblematiken i flervåningshus med betongstomme? Lågt 

vatteninnehåll i foggjutningar mellan prefabelement. 

 

 Vilken fuktkvot förväntar ni ert betongmaterial? Ca 85 % vid lev. 

 

 Vilka åtgärder tror ni behöver vidtas för att klara den nya regeln på 75 % RF i 

material? Intältade byggplatser. 

 

 Vilka rutiner har ni för att säkerställa en fuktsäker byggnation?  Lågt vatteninnehåll i 

foggjutningar mellan prefabelement 

 

 Anser ni att fukt är ett centralt problem i byggprocessen?  I trähus är det absolut det, i 

betonghus är det inga. 

 

 Har ni planer på att vidareutbilda personalen gällande fukt, ljud och brand? Nej. 

 

 Tror ni att beställare är villiga att betala lite mer för att få en fuktsäkrare entreprenad? 

Vissa av dom är säkert det. 

 

 Anser ni att det är rimligt att tro att i framtiden kommer fuktprojektering vara en 

naturlig del av projekteringen? Ja, det finns redan utbildade konsulter.  

 

 Hur behandlar ni ljudproblematiken i flervåningshus med 

betongstomme?  Ljuddämpande upplag i trapphus, tillräckligt tunga väggar och 

bjälklag för att uppfylla ljudkravet. 

 

 Vilken ljudklass har er bjälklag och ytterväggar i flervåningshus med 

betongstomme?  Vi anpassar oss efter kravet som ställs, här har vi inga problem. 

 

 Hur behandlar ni brandproblematiken i flervåningshus med betongstomme? Det finns i 

princip inga brandproblem med betongstommar. 
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 Vilket flervåningshus (betonghus eller trähus) är brandsäkraste? Trä brinner det gör 

inte betong.                                                                            

 

 Vilka brandklasser har väggelement och bjälklag i flervåningshus med 

betongstommar?  60 eller 90 min är det vanligaste. 

 

 Vilka rutiner har ni för material vid förvaring av trämaterial? Förstår inte frågan. 

 

 Vilka åtgärder som bör göras för att skapa en bättre slutprodukt i flervåningshus med 

betongstomme?  Koppla in tillverkare i tidigare skede. 

 

 Vad tycker du om materialen trä och betong som byggnadsmaterial? Hur ser ni på 

träets- och betongsframtid vad gäller flervåningshus?  Idag är det mer populärt att 

bygga med trä, men när vi byggt så ett tag så kommer några större bränder att få 

pendeln att slå tillbaka till betong. Man ska framförallt inte använda trä där det kan 

utsättas för fukt eller brand (fasader). 

 

Mailintervju med Moelven 

Befattning: vd (verkställande direktör) 

Namn: Janne Nilsson 

 Vad har ni för policy kring fuktsäkert byggande? Finns ingen uttalad policy. 

 

 Kan ni ge mig en förståelse i fuktproblematiken i flervåningshus med trästomme och 

hur branschen hanterar den idag? Vi ser inte att fukt är ett stort problem. Det är snarare 

så att branschen överreagerar när de upptäcker t.ex. en pelare har blivit uppblött av 

t.ex. regn. Får trämaterialet möjlighet att torka ut innan det byggs in så föreligger 

ingen risk. 

 

 Hur behandlar ni fuktproblematiken i flervåningshus med trästomme? Vi monterar på 

ett sådant sätt att varje etapp har taket på innan dagen är slut. En fasadställning med 

väderskydd följer med 

upp.                                                                                                                           

 Vilken fuktkvot förväntar ni er på trä material av trämaterial och betongmaterial? 

Enligt AMA 

 

 Vilka åtgärder tror ni behöver vidtas för att klara den nya regeln på 75 % RF i 

material? För trä ser jag inte problemet men jag förstår att betongkonstruktioner kan 

ha ett stort problem här. 

 

 Vilka rutiner har ni för att säkerställa en fuktsäker byggnation? Vi monterar på ett 

sådant sätt att varje etapp har taket på innan dagen är slut. En fasadställning med 

väderskydd följer med upp.   
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 Anser ni att fukt är ett centralt problem i byggprocessen? Nej inte vad det gäller 

limträstommar. 

 

 Har ni planer på att vidareutbilda personalen gällande fukt, ljud och brand? Pågår 

kontinuerligt. 

 

 Tror ni att beställare är villiga att betala lite mer för att få en fuktsäkrare entreprenad? 

Nej. 

 

 Anser ni att det är rimligt att tro att i framtiden kommer fuktprojektering vara en 

naturlig del av projekteringen? Det utgår jag ifrån att det är redan idag. 

 

 Hur behandlar ni ljudproblematiken i flervåningshus med trästomme? Vi uppfyller 

kraven enligt normen. 

 

 Vilken ljudklass har er bjälklag och ytterväggar i flervåningshus med trästomme? 

Ljudklass B för bjälklag. Vi levererar inte väggar. 

 

 Hur behandlar ni brandproblematiken i flervåningshus med trästomme? Vi uppfyller 

kraven enligt normen.                                                                                     

 

 Vilket flervåningshus (betonghus eller trähus) är brandsäkraste? Båda är lika 

brandsäkra om de uppfyller samma brandtekniska 

bärverkskrav.                                                                            

 

 Vilka brandklasser har väggelement och bjälklag i flervåningshus med trästomme? 

Upptill 8 våningar så har bjälklagen ett R60 krav i brandsäkerhetsklass 4. Vi levererar 

inte väggar. 

 

 Vilka rutiner har ni för material vid förvaring av trämaterial? Om limträ eller 

bjälklagselement lagra på arbetsplatsen så måste det täckas men ändå kunna luftas.  

 Vilka åtgärder som bör göras för att skapa en bättre slutprodukt i flervåningshus med 

trästomme? Allting går att förbättra men jag ser inte för tillfället hur. 

 

 Vad tycker du om materialen trä och betong som byggnadsmaterial? Hur ser ni på 

träets- och betongsframtid vad gäller flervåningshus? Båda har sin självklara plats i en 

byggnad.  

Vi använder betong till grundläggningen samt till hisschakt och trapphus för att få 

stomstabiliserande enheter. Trä har en stor fördel med tanke på att det inte är en ändlig 

resurs. 

 

Mailintervju med NCC 

Befattning: Produktionschef/ Västerbotten/Örnsköldsvik, NCC Construction 

Namn: Stefan Israelsson 

 Vad har ni för policy kring fuktsäkert byggande? Lika trähus. 
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 Kan ni ge mig en förståelse i fuktproblematiken i flervåningshus betongstomme och 

hur branschen hanterar den idag? Betong binder mycket fukt, tar tid och energi att 

torka den till rätt RF. 

 

 Hur behandlar ni fuktproblematiken i flervåningshus med betongstomme? Vi har 

erfarenhet och det finns kunskapsdokument. 

 

 Vilken fuktkvot förväntar ni ert betongmaterial? RF 85 % 

 

 Vilka åtgärder tror ni behöver vidtas för att klara den nya regeln på 75 % RF i 

material? Vet ej. 

 

 Vilka rutiner har ni för att säkerställa en fuktsäker byggnation? Fuktplaner mm 

 

 Anser ni att fukt är ett centralt problem i byggprocessen? Ja 

 

 Har ni planer på att vidareutbilda personalen gällande fukt, ljud och brand? Ja 

 

 Tror ni att beställare är villiga att betala lite mer för att få en fuktsäkrare entreprenad? 

De förväntar sug en fuktsäker produkt. 

 

 Anser ni att det är rimligt att tro att i framtiden kommer fuktprojektering vara en 

naturlig del av projekteringen? Ja 

 

 Hur behandlar ni ljudproblematiken i flervåningshus med betongstomme? Mindre 

ljudproblem vid normala krav, då betongstommen är tung i sig själv. 

 

 Vilken ljudklass har er bjälklag och ytterväggar i flervåningshus med betongstomme? 

Ljudklass C 

 

 Hur behandlar ni brandproblematiken i flervåningshus med betongstomme? Varje 

lägenhet är en egen brandcell. Betong underlättar detta.  

 

 Vilket flervåningshus (betonghus eller trähus) är brandsäkraste? Betong utan 

tvekan.                                                                              

 

 Vilka brandklasser har väggelement och bjälklag i flervåningshus med 

betongstommar? Enligt BBR beroende på vilken verksamhetstyp huset är. 

 

 Vilka rutiner har ni för material vid förvaring av betongmaterial? Vi förvarar inte 

betong eftersom det är platsgjutet.  

 

 Vilka åtgärder som bör göras för att skapa en bättre slutprodukt i flervåningshus med 

betongstomme? Noggrann uttorkning 

 

 Vad tycker du om materialen trä och betong som byggnadsmaterial? Hur ser ni på 

träets- och betongsframtid vad gäller flervåningshus? Betong anser jag vara klart bäst. 

Trä kommer troligen öka en del. 
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Mailintervju med Midroc Property Development 

Befattning: Projektchef  

Namn: Anders Persson 

 Vad har ni för policy kring fuktsäkert byggande? I princip skall en fuktprojektering 

utföras och i vissa fall tillsätter vi som beställare även en fuktsakkunnig.  

 

 Kan ni ge mig en förståelse i fuktproblematiken i flervåningshus med trästomme och 

hur branschen hanterar den idag? Vi får dela upp frågan i några olika delar, a) Att 

bygga in fukt i konstruktioner, b) att uppnå höga fuktkvoter för enskilda produkter, 

vilka resulterar i obrukbarhet eller bristande egenskaper på grund av uppnådd maximal 

fuktkvot för materialet. c) In läckage i konstruktioner efter färdigställandet. a+b) kan 

förebyggas genom uttorkning och skydd och utgör således en kalkylerbar risk. c) Kan 

leda till svåra skador som är svåra att upptäcka i tid. Ämnet är stort och om detta kan 

man prata länge. I huvudsak genom någon form av väderskydd samt kontrollerad 

uttorkning. 

 

 Hur behandlar ni fuktproblematiken i flervåningshus med trästomme?  Se föregående  

 

 Vilken fuktkvot förväntar ni er på trämaterial ? 

 

 Vilka åtgärder tror ni behöver vidtas för att klara den nya regeln på 75 % RF i 

material? Jag förutsätter att du syftar till 75% av maximala värdet för en produkt, 

vilket gör det svår med trä….detta är livligt diskuterat i flera sammanhang och forum. 

Beaktande av årstid då bygget utsätts för regn och hög luftfuktighet är en viktig faktor. 

 

 Vilka rutiner har ni för att säkerställa en fuktsäker byggnation? Vi föreskriver om 

hållbart byggande med krav på fuktprojektering mm 

 

 Anser ni att fukt är ett centralt problem i byggprocessen? Ja 

 

 Har ni planer på att vidareutbilda personalen gällande fukt, ljud och brand? Sker 

fortlöpande inom organisationen 

 

 Tror ni att beställare är villiga att betala lite mer för att få en fuktsäkrare entreprenad? 

Om entreprenörerna gör rätt kostar det oss mindre! 

 

 Anser ni att det är rimligt att tro att i framtiden kommer fuktprojektering vara en 

naturlig del av projekteringen? Ja 

 

 Hur behandlar ni ljudproblematiken i flervåningshus med trästomme?    Enligt BBR, 

vi ställer krav på Klass B, och i princip misslyckas det inte och skulle det ändå ske, så 
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uppfyller vi ändock den klägre klass C vilket är lägsta standard BBR för 

nyproducerade bostäder.      

 

 Vilken ljudklass har er bjälklag och ytterväggar i flervåningshus med trästomme? Se 

ovan 

 

 Hur behandlar ni brandproblematiken i flervåningshus med trästomme?  Genom 

framtagande av brandskyddsanvisningar. Vanligtvis med förenklad brand 

dimensionering och eventuellt boendesprinkler. 

 

 Vilket flervåningshus (betonghus eller trähus) är brandsäkraste?   Vad gäller risken för 

personskada skiljer det inte (teoretiskt) Brand kraven som finns är baserade på 

räddningstjänstens insatstider för bla utrymning och släckningsarbetet. Exempelvis 

skulle mycket väl ett sprinkler hus i trä anses vara säkrare än ett stål och betonghus. 

 

 Vilka brandklasser har väggelement och bjälklag i flervåningshus med trästomme? 

Projekteringsfråga, BBR föreskriver vilka klasser som gäller mellan lägenheter 

fastigheter etc. Förenklad branddim, fastställer kraven 

 

 Vilka rutiner har ni för material vid förvaring av trämaterial? Det avgör anlitad 

entreprenör utifrån kontraktshandlingar och leverantörers anvisningar.  

 

 Vilka åtgärder som bör göras för att skapa en bättre slutprodukt i flervåningshus med 

trästomme? Är den dålig? 

 

 Vad tycker du om materialen trä och betong som byggnadsmaterial? Hur ser ni på 

träets- och betongsframtid vad gäller flervåningshus? Båda har sitt berättigande med 

olika för och nackdelar. 

 

Mailintervju med Strängbetong 

Befattning: Utvecklingschef  

Namn: Anders Mattsson 

 Vad har ni för policy kring fuktsäkert byggande? Svar: Vi har ingen speciellt uttalad 

policy kring fuktsäkert byggande, men våra koncept för bostäder bygger på att snabbt 

få täta hus och därmed minska problemen som fukt orsakar. Vi har exempelvis 

möjligheter att montera fönster redan på fabrik för att minska fuktbelastningen. 

Speciella lösningar vid fogarna i sandwichväggarna ger också en robust fuktlösning. 

 

 Kan ni ge mig en förståelse i fuktproblematiken i flervåningshus betongstomme och 

hur branschen hanterar den idag? Svar: Kort monteringstid ger kort tids exponering för 

fukt, därför är prefabricerade betongelement att föredra. Genom att använda 

exempelvis håldäck i bjälklagen fås ett bjälklag med lågt fuktinnehåll redan från 

montagetillfället, dvs. mindre byggfukt att torka ut. Skydd under byggtiden är en 

väsentlig fråga för att minska problem med fukt i sandwichväggar, här har branschen 

olika sätt att lösa problemet på. 
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 Hur behandlar ni fuktproblematiken i flervåningshus med betongstomme? Svar: 

Genom att utföra byggnaden med härdade och uttorkade betongelement får vi en låg 

andel byggfukt inne i byggnaden och speciella lösningar vid fogar i ytterväggar leder 

ut fukt under byggtiden. 

 

 Vilken fuktkvot förväntar ni ert betongmaterial? Svar: Som regel förväntar vi oss att 

våra betongelement håller en låg fuktkvot < 3%. Dock är det så att för exempelvis 

golv så utförs en pågjutning på plats för att få ett slätt golv, och i denna pågjutning 

varierar fukthalten med tiden efter gjutning. En pågjutningsbetong med lågt vct 

(vattencementtal) torkar ut fortare än ett golv med högt vct. För att kunna lägga 

exempelvis plastmattor på betong så krävs en relativ fuktighet < 85 % vilket uppnås 

fortare med vct < 0,40. Det är bättre att mäta relativa fuktigheten i stället för 

fuktkvoten. 

 Vilka åtgärder tror ni behöver vidtas för att klara den nya regeln på 75 % RF i 

material? Svar: Vi har normalt sett inga organiska material i våra betongelement vilket 

innebär att någon risk för mögeltillväxt eller liknade problem inte uppstår. Såvida inte 

fukt blir instängd i våra element på grund av felaktig hantering under byggtiden 

uppstår inte någon hög relativ fuktighet > 75 %. 

 

 Vilka rutiner har ni för att säkerställa en fuktsäker byggnation? Svar: Kontroll av 

dräneringshål i håldäck, rengöring och kontroll av dräneringssystem i väggar i 

samband med montaget. 

 

 Anser ni att fukt är ett centralt problem i byggprocessen? Svar: Fukt är en av flera 

utmaningar under och efter byggskedet innan byggnaden torkat ut. Det finns stora 

risker och det är lätt att ”göra fel” i samband med montaget. I dag blir det mer vanligt 

med leveranser ”fritt bil” vilket innebär att beställaren får ta ett större ansvar för täthet 

och åtgärder under byggtiden. 

 

 Har ni planer på att vidareutbilda personalen gällande fukt, ljud och brand? Svar: Vi 

har kontinuerlig utbildning och utveckling av våra koncept och lösningar som 

sammanfattas i vår produkthandbok. Produkthandboken finns åtkomlig via vår 

projektportal för alla som arbetar med vår standard och tillhörande lösningar. 

 

 Tror ni att beställare är villiga att betala lite mer för att få en fuktsäkrare entreprenad? 

Svar: Jag tror de flesta beställare förutsätter en fuktsäker entreprenad och att det skall 

ingå i priset. 

 

 Anser ni att det är rimligt att tro att i framtiden kommer fuktprojektering vara en 

naturlig del av projekteringen? Svar: Ja, i och med allt fler försäkringsbolag i Sverige 

kräver att fuktsäkert byggande (byggaF) och att fuktplan skall finnas så är detta något 

som kommer att bli standard framöver. Dock har beställaren huvudansvaret och 

mindre noggranna beställare kan alltid välja billigare lösningar på bekostnad av 

kvalitet och säkerhet. 
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 Hur behandlar ni ljudproblematiken i flervåningshus med betongstomme? Svar: 

Genom våra olika lösningar för uppbyggnad av golv i kombination med bärande 

väggar av betong fås stora möjligheter att klara ljudklass B och vissa fall även 

ljudklass A. Det är dock så att planlösning, fogutförande och arbetsplatsutförande styr 

mycket vilken ljudklassning man får i praktiken. 

 

 Vilken ljudklass har er bjälklag och ytterväggar i flervåningshus med betongstomme? 

Svar: Detta beror på utförandet och knutpunkter men vi klarar som regel ljudklass B 

(A) med våra lösningar. 

 

 Hur behandlar ni brandproblematiken i flervåningshus med betongstomme? Svar: 

Betong är ett mycket brandsäkert material. I de fall vi har lång tid för brandbelastning, 

R60, R90 osv. kan brandsäkerhet ökas genom att öka täckskiktet till armeringen, 

vilket ibland blir aktuellt med håldäck som bjälklag. 

 

 Vilket flervåningshus (betonghus eller trähus) är brandsäkraste? Svar: Tveklöst så är 

det så att det är lättare att utföra ett brandsäkert 

betonghus.                                                                                

 Vilka brandklasser har väggelement och bjälklag i flervåningshus med 

betongstommar? Svar: Normalt sett har vi minst 150 mm bärande betongväggar vilka 

uppfyller kravet på R 180 och för håldäcksbjälklag som är vår vanligaste produkt för 

bjälklag kan vi klara upp till R120 efter justering av armeringens läge. 

 

 Vilka rutiner har ni för material vid förvaring av betongmaterial? Svar: Känsligt 

byggmaterial skall alltid täckas för fukt både i fabrik och på arbetsplats. Normala 

betongelement tar inte skada av fukt på grund av förhållandevis låga vct 

(vattencementtal)     

 

 Vilka åtgärder som bör göras för att skapa en bättre slutprodukt i flervåningshus med 

betongstomme? Svar: Utför projektering enligt fuktsäkert byggande (byggaF) och ställ 

krav på kontroll och uppföljning under byggskedet som är den känsliga perioden. Om 

exempelvis byggnaden står halvfärdig över semestern så måste täckning ske av 

känsliga punkter. 

 

 Vad tycker du om materialen trä och betong som byggnadsmaterial? Hur ser ni på 

träets- och betongsframtid vad gäller flervåningshus? Svar: Ett inte helt opartiskt svar 

men i alla fall... Betong lämpar sig mycket bättre som stomval för flerbostadshus på 

grund av bättre egenskaper än trä när det gäller brand, ljud och fukt. Men för alla 

material gäller noggrannhet under byggskedet.  
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