
 

 

 

 

Massivträ 

Jämförelse mellan olika principer för sammanfogning av trä till plattelement 

med avseende på pris, hållfasthet och ekologi 

Solid Wood  Systems 

Comparison of different principles to combine timber to solid wood boards in 

consideration of cost, sustainability and ecology 

 

Dietrich Buck 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Byggteknik inriktning husbyggnad 

22,5 Hp 

Asaad Al-Mssad 

Malin Olin 

VT 2013 

 



i 

Sammanfattning 
Ökad användning av byggtekniken massivträ kan ge ett positivt bidrag till hållbart byggande. 

Utvecklingen inom datornavigerad bearbetning ger massivträ möjligheten att rationalisera 

byggproduktionen inom trä. Tekniken ligger rätt i tiden och kommer att värderas allt högre då den 

tillvaratar materialets karaktäristiska egenskaper. 

 

Utvecklingen av massivträ har resulterat i teknikvarianter av hur virke kan sammanfogas till solida 

element. Ett behov har funnits av en marknadsjämförelse mellan befintliga principer där studien 

förtydligar grundläggande skillnader för intresserade byggaktörer. Problemfrågan för denna studie har 

varit: vilka principer för sammanfogning av trä till plattelement inom massivträ är mest fördelaktiga? 

Detta sett utifrån faktorerna produktionskostnad, hållfasthet och ekologiska övervägningar. 

 

För att förtydliga den undersökta byggmetodens nytta i ett vidare perspektiv har det presenterats en 

allmän beskrivning av massivträ. Studien är jämförande och grundar sig på en litteraturstudie samt 

företagskontakter med 27 företag i 6 länder.  

 

Följande tekniker för tillverkning av plattelement i massivträ har behandlats i rapporten: 

 Limning 

 Spikning 

 Klamring 

 Skruvning 

 Tvärspänning 

 Dymling: vertikal-, horisontal- och diagonalgående samt med skruvar i trä 

 Laskning 

 Träsvetsning 

 

Studien visar att teknikerna inom massivträ skiljer sig åt. Högst bedömning får korslimmat trä (CLT) 

när det gäller kostnad och hållfasthet. Med hänsyn till ekologin värderas laskat trä högst. Vid en 

sammanvägning av hållfasthet och ekologi är den skruvformade trädymlingen fördelaktigast. Dessa 

alternativ ger valfrihet i synlig yta samt ett effektivt resursutnyttjande av lågvärdigare virkeskvalitéer 

och lämpar sig inom bostadsbyggnation. 

 

CLT är mest kostnadseffektivt, inte patentskyddat samt det mest etablerade alternativet på marknaden 

dock är utvecklingen av ett sunt lim fortfarande under arbete. I pågående forskning finns ett annat 

alternativ där tekniken träsvetsning visat ge en starkare fog än lim. 

 

Ur ekologisk synpunkt är plattelement genomgående i trä är att föredra, då det ger en sund 

konstruktion i full skala, eftersom inga kemikalier eller lagerresurser används. Forskning har visat att 

massivträ har en positiv och hälsofrämjande effekt på de boende i motsats till effekterna av icke 

naturliga material. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Industriellt träbyggande, träbyggnadsteknik, träkonstruktion, Korslimmat, tvärspänd, dymling, 

laskad, träsvetsad och alternativ byggmetod.  
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Abstract  
The increasing use of solid wood construction methods can have a positive impact on the 

sustainability of constructions.  The development of computer-controlled processing techniques 

enables the solid wood timber industry to rationalize the construction of buildings. The solid wood 

techniques come at time and will be higher valued in the future due to the natural characteristics of this 

material. 

 

The improvement of solid wood methods has resulted in various techniques to join wood into solid 

prefabricated parts. There is a need for a comparative market study of the different principles of solid 

wood construction to widen the knowledge and to explain interested builders the viability of these 

techniques. The key question for this study is: Which techniques of combining solid wood elements to 

whole boards are the most favorable ones concerning wood construction buildings – leaving apart 

questions of production costs, durability and ecological considerations? 

 

To point out the utility of these construction techniques and give them a broader understanding a 

general study of solid wood construction has been presented.  The comparative study is based as well 

on studies of literature as on reviews of 27 companies in 6 countries.  

 

The following techniques for the production of boards made of solid timber elements are considered in 

this report:  

 Laminating 

 Nailing 

 Stapling 

 Screwing 

 Stress laminating  

 Doweling: vertically, horizontally, diagonally and with wooden screws 

 Dovetailing techniques 

 Wood welding techniques 

 

The study shows that the techniques of solid wood construction are very different in itself. 

CLT of cross-laminated timber scores highest in terms of cost and durability, but if one considers 

ecological factors, dovetailing is best. Taking into account both durability and ecological 

considerations, doweling is best. These alternatives give some freedom of choice regarding the 

visibility of surfaces and the efficient use of lower qualities of timber and they are therefore suitable 

for residential construction buildings. 

 

CLT is the most cost-effective, not patented and well established option in the market; the 

development of more health-friendly adhesives is still going on. Current researches demonstrate an 

alternative: Wood welding joins the parts better together than gluing them. 

 

Considered from the ecological viewpoint, boards made exclusively of wood, are preferable since no 

chemicals or not renewable resources are used.  Recent researches show, that solid wood constructions 

have positive effects on the health of the residents of these buildings in comparison of buildings using 

non-natural materials.  

 

Keywords: Industrial wood construction, timber engineering, timber structures, cross laminating, stress 

laminating, doweling, dovetailing, wood welding and alternative construction method.   
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Figur 1. Material- och energiåtgång visas för tillverkning 
av en tre meter hög pelare vid identisk belastning. 
Materialen är: trä, stål, armerad betong och kalksten [6]. 

1. Bakgrund 
”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” [1]. 

 

Samhällets miljöpåverkan orsakas till en betydande del av bygg- och fastighetssektorn. I 

miljösammanhang omtalas sektorn gärna som 40 %-sektorn. Av samhällets material- och 

energiresursanvändning görs sektorn ansvarig för mer än 40 % samt människogenererat avfall 

uppgår till 40 %. Byggsektorns beslut påverkar således den hållbara utvecklingen [2].  

 

För att uppnå ett hållbart byggande skapas med fördel synergieffekter mellan ekonomiska och 

sociala framgångar som går hand i hand med en strävan att skydda miljö och naturresurser. 

Därför behöver en positiv ekonomisk och social utveckling vara förenlig med en ekologiskt 

hållbar strategi som kan leda till en sund bebyggd miljö [3; 4]. 

 

Det ekologiska fotavtrycket beskriver 

resursförbrukningen och miljöbelastningen 

utifrån den landyta som behövs för att 

tillgodose ett behov. Träkonstruktioner har 

i jämförelse med stål och betong ett mindre 

ekologiskt fotavtryck [5]. Figur 1 

åskådliggör material- och energiåtgång för 

fyra konstruktionsmaterial. Energiåtgången 

är nio gånger högre vid stålpelaren och mer 

än tre gånger vid armerad betong jämfört 

med träpelaren. Därför är trä ett intressant 

byggmaterial [6]. 

 

När Sverige 1994 gick med i EU var det 

återigen tillåtet att bygga trästommar 

utöver två våningar. Detta skedde efter ett 

byggstopp på 120 år. De nya normerna är 

inte uteslutande materialbaserade utan 

istället funktionsbaserade. Utvecklingen av 

modern träbyggnadsteknik skapade ett 

förnyat nyttjande av trä som 

byggnadsmaterial [7; 8]. 

 

 

I samband med att miljöfrågorna blir allt 

tydligare tilltar träkonstruktioners 

betydelse, något som i sig främjar 

utvecklingen av nya hållbara 

stomlösningar [7; 8].[6] 

Konkurrensen inom byggindustrin har drivit fram att branschen svarar upp mot kundkrav mer 

effektivt. Ökad prefabriceringsgrad är en drivande kvalitetsfaktor för att förkorta byggtiden 

samt för att sänka byggkostnaden utifrån kundbegäran [7]. En betydande industrialisering 

pågår där träets systembärande roll tilltar. Miljöfördelarna tillsammans med högre bärförmåga 

i förhållande till en låg egenvikt jämfört med stål och betong är en faktor. Nya byggmetoder 

introduceras med influenser från övriga världen, främst volymelement och massivträsystem 

[9]. 
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Byggsystem i trä har en rad fördelar under produktionsskedet. Lägre egenvikt minskar 

markbelastningen med 30-50 %. Vikten minskar leveranskostnaderna av prefabricerade 

element och på samma gång kan större mängder transporteras. Lyft klaras med mindre 

byggkranar och en lättare hantering ger ett snabbare montage. Ändrings- och 

kompletteringsarbeten är lättare att genomföra. Som exempel på detta kan nämnas borrningar 

i betong, som kan kosta tio gånger mer. Inga torktider krävs på byggarbetsplatsen därför att 

trämaterialet byggs in med rätt fukthalt. Efter färdigställt bygge medför betongens 

vatteninnehåll högre energikostnader under de första två åren. Träkonstruktioner erfordrar 

ingen uppvärmning under vinterbygge. Betongmassan kan behövas förvärmas och isoleras för 

att undvika frysskador. Trä är en förnybar resurs och samtidigt den enda förnybara resurs som 

i större skala kan användas som konstruktionsmaterial. Därtill binder träd vid tillväxten 

koldioxid. Vid förädlingen av byggmaterialet går mindre energi åt. Ökat träbyggande kan vara 

en strategi för att uppnå ett förbättrat globalt klimat [9]. Beslut bör baseras på denna 

uppsatsdels inledande citat: definition av hållbar utveckling. 

 

Träbyggnadssystem delas brukligen in i: pelare-balk system, skivsystem (massivträ) och 

regelsystem. De olika stomsystemen kan delas in i följande byggmetoder: platsbyggda, 

prefabricerade ytelement (plattelement) och prefabricerade volymer. Valet baseras på olika 

faktorer såsom: undergrund, utformning, våningsantal, installationssystem, ekonomiska 

budgetar, administration av slutprodukten, funktionskrav t.ex. stabilisering, brand- och 

ljudegenskaper, miljöaspekter, produktförutsättningar och utifrån vilken kompetens som finns 

tillgänglig. Valsituationen skulle underlättas om det fanns strukturerade beslutsunderlag. I 

dagsläget baseras valet vanligtvis på mindre undersökningar och begränsad erfarenhet [9]. 

 

Tabell 1 relaterar olika stomsystem till massivträ som är ett skivsystem i solitt trä. Under de 

senaste åren har olika principer för sammanfogning av virke till plattelement utvecklats. Den 

föreliggande studiens tyngd ligger inom massivträ för att klargöra skillnaderna mellan de 

olika principerna för sammanfogning. 

 
Tabell 1. Stomsystemen jämförs i konsekvensmatrisen: regelstomme, massivträ, pelar-balk, betong och stål [9]. Med 
tillåtelse från författaren har en uppdatering gjorts i tabellen med hänsyn till utvecklingen efter att den publicerats. Rad 
antal våningar och kolumn massivträ har ändrats från <10 till >10 [10]. 
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2. Inledning 
Uppbyggnaden av rapporten är enligt strukturen IMRAD som är en etablerad strukturering 

inom forskning. För att ge ökad klarhet består rapporten huvudsakligen av följande delar: 

inledning, metod, resultat, diskussion samt med des underrubriker. Uppbyggnaden hjälper 

författaren att organisera sina idéer och komma ihåg viktiga element samt göra det lättare för 

granskaren att bedöma manuskriptet. I vetenskapssammanhang förbättras effektiviteten 

genom att hitta specifik information utan att behöva gå igenom hela arbetet [11]. 

 

Inledningen börjar med allmänt om massivträ och hur dess egenskaper kan ses i förhållande 

till övrig etablerad byggteknik där det beskrevs varför massivträ är en lämplig byggmetod. 

Syftet är att underlätta för läsaren att sätta sig in i den avgränsade undersökningen och kunna 

se nyttan i ett övergripande sammanhang. Principer inom massivträ har beskrivits var för sig 

för att ge en ökad förståelse av skillnaderna och utgöra ett stöd vid val av princip. Utvalda 

egenskaper som är mätbara har sammanfattats i en matris inom resultatet med syftet att ge en 

summerad bild för vägledning genom de massivträtekniker som omtalas i rapporten. 

 

Undersökningen hålls på en allmän nivå för att ge en bredare allmännytta utan att vara 

avgränsad till ett specifikt valt referensobjekt. Detta eftersom referensobjekt har egna unika 

förutsättningar då inget byggobjekt exakt motsvarar ett annat. 

 

2.1 Problemformulering 
Vilka principer för sammanfogning av trä till plattelement inom massivträ, är mest 

fördelaktiga inom bostadsbyggnation vid beaktande av: produktionskostnad för en beställare, 

hållfasthet inom elementen och den ekologiska aspekten? Senast nämnda aspekt delas in i 

följande definitioner: kemikalieinnehåll, förnyelsebarhet samt råvaruutnyttjande. 

 

Tekniken massivträ förklaras allmänt för att underlätta kopplingen till nyttan i ett vidare 

perspektiv som byggkonstruktion från de undersökta specifika delarna. Följande principer för 

sammanfogning av trä till plattelement utreds och jämförs: 

 Limning 

 Spikning 

 Klamring 

 Skruvning 

 Tvärspänning 

 Dymling: vertikal-, horisontal-, diagonalgående och med skruvar i trä 

 Laskning 

 Träsvetsning 
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2.2 Syfte 
Årens utveckling av massivträ har resulterat i olika teknikvarianter. Det resulterade i ett behov 

av en marknadsjämförelse för att utreda grundläggande skillnader mellan existerande 

principer. Det föreliggande arbetet ger en vägledande insyn för byggaktörer i skillnaderna för 

att underlätta vid deras val. Systemen jämförs utifrån ett konsumentperspektiv riktat till att 

användas inom byggnation av en standardvilla enligt givna avgränsningar. Nyttan kan 

hänvisas till att massivträ är en alternativ byggmetod som ligger i tidens anda: hållbart 

byggande. 

 

2.3 Mål 
Målet är att utreda och jämföra branschens principer, enligt problemformuleringen, för att ge 

ett grundläggande underlag vid val av plattelement i massivträ avsedd till bostadsbyggnation. 

Studiens mål är att bidra till ökad förståelse för teknikvarianterna att sammanfoga trä till 

plattelement utifrån perspektiven: kostnad, hållfasthet och ekologi. 

 

2.4 Avgränsning 
Rapportens målgrupp är personer med byggteknisk bakgrund. Arbetet avgränsas till 

massivträ. Planparallella plattor jämförs där hänsyn tas till aspekter såsom pris, hållfasthet och 

ekologi. Principer för hur virke sammanfogas till plattelement utreds, där studiens tyngd 

ligger i vad skillnaderna mellan principerna betyder för en kund som beställer till 

bostadsbyggnation med enkelsidig standardvirkeskvalitet. Vid den ekonomiska 

marknadsundersökningen skulle det gälla ett element nettomaterialpris. Priset skulle vara på 

standarddimensioner för en kund som beställer direkt från verksamheten på 120 millimeter 

tjocka element med en materialvolym till en stomme i en svensk standardvilla. Det skulle då 

inte innefatta: frakt, montering, projektering eller någon yttre bearbetning av elementen. Detta 

eftersom dessa faktorer kan variera oberoende av massivträteknik och är specifika för varje 

företag. Datainsamlingen avgränsades enligt metoddelens tillvägagångssätt.  
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2.5 Inledande teori om massivträ 
Massivträ definieras enligt AMA som ”element av massivträ” [12]. Utifrån ny kunskap har 

tekniken utvecklats och blivit alltmer etablerad på marknaden. Massivträ är industriellt 

tillverkade plattelement där den bärande delen till övervägande del består av solitträ 

(åtminstone 50 %) [5; 6]. 

 

Trätek, institutet för träteknisk forskning i Norge, har gjort studier som visar att massivträ kan 

sänka byggkostnaden och har alla förutsättningar för att bli ett konkurrenskraftigt alternativ. 

Den ökade andelen trävolym uppvägs av en rad aspekter med säkerhets-, hållfasthets-, och 

byggnadsfysikaliska vinster [13]. I Norden finns konkreta planer på byggnader med 20 

våningar i massivträ. Mellaneuropa och USA utreder tekniken för 30 våningar och 

förespråkare finns för ännu högre byggnader [14]. 

 

Ett av få förnyelsebara byggmaterial är trä och massivträ bygger på enkelhet i sin helhet. 

Detta kommer till fördel vid senare återanvändning eller energiutvinning. Element av 

massivträ kan uppfylla flera olika funktioner samtidigt. Därmed minskas de olika ingående 

materialskikten. En yttervägg kan enbart bestå av ett skikt massivträ, isolering och en fasad 

[6; 13]. Massivträ har goda kvalitetsaspekter som väl motsvarar marknadens önskade 

efterfrågan på miljöanpassade produkte [9]. 

 

Industriell produktion har rationaliserat tillverkningen av massivträ (figur 2). Bärande 

formstabila skivor kan datorstyrt dimensioneras och bearbetas utifrån ritningar. Effektiva 

utplaceringar av fönster- och dörröppningar samt takanpassningar är exempel arbeten som kan 

utföras montagefärdigt med noggrannhet på millimetern [6]. Det skapar ett prefabricerat 

system för en kundcentrerad utformning [9]. Graden av prefabricering kan öka genom att foga 

samman plattelementen på fabriken, med installationer till färdiga volymelement. En ökad 

prefabriceringsgrad minskar kostnaderna för direkt arbete, spill, väderstörningar och ger lägre 

kreditivkostnader. Produktionen sker i en rationell, effektiv miljö med bättre arbetsmiljö 

gentemot platsbyggd [15; 16]. 

 

 

Figur 2. Millimeterprecision vid CNC dimensionering av väggar, golv och tak. Sågning, borrning och fräsning utförs 
datornavigerat utifrån ritningar [17]. 
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Massivträ har jämfört med stål och betong en låg egenvikt i förhållande till bärförmågan [13]. 

Därmed gynnar det dimensioneringen av underliggande konstruktioner och grundläggningen 

[7]. Byggandet förenklas och förkortas genom enklare hantering och lättare transporter. 

Företagen kan därmed nå ut till en större marknad vid samma transportkostnad, då hela 

fraktvolymen utnyttjas effektivare. Jämfört med betong är kostnaden för ändrings- och 

kompletteringsarbeten lägre. Under förädlingsprocessen används mindre energi vilket 

åskådliggörs i figur 1 [13; 18]. 

 

Massivträ tillverkas vanligen av gran eller furu. Vid synliga ytor kan den arkitektoniska 

effekten utifrån önskemål varieras i det yttersta skiktet mellan olika träslag och ytstruktur [7; 

19]. Den solida, stabila ytan underlättar infästningar av installationer [9]. 

 

Genom elementens systemverkan kan sämre virkeskvalitéer användas eftersom flera 

virkesdelar samverkar. I annat fall går en stor del av virket utav lägre kvalité till 

massaproduktion. Korslagda element kan sammanfogas med olika brädlängder och bredder 

för ökat utnyttjande av råvaran. Slutlig standard för elementkvalitet ligger vid C24 [9; 20].  

 

Massivträ jämnar ut rumsklimatet genom dess värme- och fuktbuffrande egenskaper. För att 

tillvarata massivträets fuktegenskaper väljs med fördel en diffusionsöppen behandling av ytan 

[15]. I samband med att fukt avges kräver processen värme och på motsvarande sätt när fukt 

tas upp avges värme [21]. I ett rum som omges av massivträ och har en luft med 0,3-0,5 

omsättningar per timme kan den relativa luftfuktigheten under loppet av bara några timmar 

utjämnas med ± 20 % [21]. 

 

Träets specifika värmekapacitet uppgår till 1500-1700 J/kg·K och är beroende av fuktkvoten, 

medan motsvarande värde för betong är 1000 J/kg·K. Det betyder att vid samma vikt är 

värmelagringsförmågan högre med trä, vilket gynnar byggnadens energibalans [22]. 

Massivträ och tegel motsvarar varandras värmelagringsförmåga vid samma tjocklek [13]. 

Kombinationen av massivträets låga värmeledningsförmåga och goda värmekapacitet 

resulterar i en fördelaktig fasförskjutning. Det betyder att väggen jämnar ut rumstemperaturen 

under en längre tid. Korrelerat till en stenvägg krävs cirka den dubbla tjockleken för att uppnå 

samma fasförskjutning [21]. 

 

Massivträ har en strålningsavskärmande effekt som är högre än den av tegel och betong vid 

samma tjocklek [23]. I forskningslaboratorier kan det finnas känslig utrustning som kan 

påverkas av magnetiska fält där det kommer till fördel att massivträ har en 

strålningsavskärmande effekt och innehåller mindre stål jämfört med armerade 

betongkonstruktioner. Stålinnehåll kan ge upphov till en viss antennverkan. Enligt 

Socialstyrelsen var drygt 200 000 personer av Sveriges befolkning i åldern 18-80 år känsliga 

eller allergiska mot elektriska magnetfält (2009). Material som granit, gips och betong avger 

konstant små mängder radioaktiv strålning. I motsats till detta har trä en reducerande förmåga 

[21; 24; 25]. Vetenskapliga bevis finns på att rum som omges av trä i jämförelse med 

konventionellt material har positiva egenskaper på de boendes sömn och förbättrar 

koncentrationsförmågan i arbetsrummet [23]. 
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2.5.1 Brandegenskaper 
Solitt massivträ har goda brandegenskaper 

[6]. Under ett brandförlopp bildas ett 

skyddande förkolnande skikt som bidrar 

till en långsammare inbränning (figur 3). 

Brandförloppet är mera förutsägbart 

jämfört med en stålkonstruktion som 

plötsligt kan ge vika. Vid ett brandförlopp 

kan massivträets systemeffekter fördela 

lasterna. Konstruktionens hållfasthet är 

vanligen inte fullt utnyttjad vid normalt 

brukande och kommer till godo då delar av 

träet brunnit bort och lasterna kan 

omlagras. Massivträskivor ger goda 

brandstopp där dimensioneringen kan utgå 

från endimensionell förkolning i motsats 

till oskyddade träreglar som har en större 

exponerad yta med större syretillförsel som 

följd [13; 26].  

 

Figur 3. Vid brand är hållfastheten innanför kolskiktet 
opåverkad. Skiktet bidrar till en långsammare 
inbränning. Brandförloppet är mera förutsägbart vid trä 
då stål plötsligt kan kollapsa [26; 27]. 

 

 

 

Branddimensionering med boendesprinkler är en enklare variant av det konventionella 

sprinklersystemet [28]. Då det ger lättnader i det traditionella brandskyddet kan det användas 

för att mer flexibelt få använda alternativa byggprodukter med lägre brandklassning. Sprinkler 

minskar risken för övertändning som kan ha initieras av att branden startat i bostadens 

inredning och spridit sig [21; 26]. Det bör beaktas att numera kan en trästomme göras lika 

brandsäker som övriga stomkonstruktioner [29]. 

2.5.2 Utmaningar och förbättringspotential inom massivträ 

Det finns en rådande kunskapsbrist inom massivträområdet bland byggaktörer som inte 

använder sig av tekniken. Det skapar i sin tur skepticism och förutfattade meningar om dess 

egenskaper och kostnader. Genom ökad kunskap, om framförallt stora träkonstruktioner och 

flervåningsbyggnation i trä kommer attityden att förändras [18]. Ökad kvalitet inom 

byggindustrin kan mer utpräglad kundfokusering resultera i [7]. 

 

Utvecklingen av tekniken massivträ kan liknas vid ett nytt innovationssystem inom 

träbyggandet som är resultatet av normändringar och ökat kvalitetsarbete. För att nå full 

effektivitet behöver flera faser passeras från koncept- och idéfasen till pilotbyggande. Detta 

för att sedan kunna leda till marknadsnischer och slutligen efter 25-30 år nå massmarknaden. 

Stål och betong har i det här avseendet haft mer tid att utvecklas industriellt [9]. Utvecklingen 

av dessa materialsegment pågår och har en etablerad marknadsställning. Där har massivträ en 

utmaning att ta in försprånget [30], för tillfället är tekniken inom pilotbyggandefasen [9]. 

 

Vindbelastningen är mera påtaglig vid konstruktioner i massivträ jämfört med en tyngre 

stomme. Vid stabiliseringen av konstruktionen har planlösningen betydelse, i annat fall kan 

det försvåra infästningarna som tar upp vindbelastningen vid flervåningsbyggnation [9]. 
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Flanktransmissionen orsakad av stegljud är större än i jämförelse med en tung betongstomme. 

Den kan minskas genom att stommen frikopplas mellan våningarna och genom ljudspärrar 

mellan bjälklag och väggar [16]. Massivträ har en kortare efterklangstid i förhållande till 

betong och detta är fördelaktigt i trapphus [31]. 

 

Differensen mellan produktions- och bruksfuktighet av elementen bör vara anpassad för att 

minska svällning eller krympning. Vid påtagliga fuktändringar kan det uppstå springor mellan 

elementens lameller, vilket påverkar skivverkan samt luft- och ljudtätheten. Det gäller 

speciellt vid element där lamellerna fogats samman på högkant liknande det tvärspända 

systemet i figur 6. Fuktkvoten kan variera mellan 9-12 %. Virkestorkningen är en 

energikrävande del. Miljöpåverkan kan minskas genom förbättrad torkteknik [13; 19]. 

 

Samordning mellan olika medverkanden i ett byggprojekt i massivträ är av betydelse för att 

nå effektivitet då det bygger på prefabricering. För att öka kvalitén introduceras 

arbetsmetoden byggnadsinformationsmodellering (BIM). Då underlättas samordningen och 

organisationen av en byggnads information under dess livscykel [32]. 

 

2.6 Principer för sammanfogning av trä till plattelement 
Industriell produktion med ökad prefabriceringsgrad gör det möjligt att rationellt 

massproducera plattelement i massivträ. Det har i sin tur underlättat utvecklingen av olika 

teknikvarianter för sammanfogningen av trä till planparallella element. Följande principer 

används för sammanfogning: limning, dymling, spikning, skruvning, klamring, tvärspänning 

med stålstag och laskning [6; 19; 33-35]. 

 

Plattelementens lameller kan sammanfogas på dessa sätt: korslagd, korslagd med 45˚ lagda 

skikt, sammanfogade med hålrum och parallellt förskjutet överlappade i flera olika skikt. 

Element som enbart består av ett lager kan byggas upp av lameller lagda på högkant parallellt 

mot varandra som en brädstapel (figur 6). Därtill kommer solida plattelement bestående av 

OSB-, spån- och plywoodskivor. Av de skivlimmade systemen används numera primärt OSB 

[6; 19; 35]. 

 

Hållfastheten av plattelementen påverkas av elementens lastfördelande förmåga. 

Lastfördelningen är beroende av tekniken för sammanfogning av lameller till element. 

Genomgående förband ger ökad styvhet i elementen. Det skulle kunna vara genomgående 

ståltag som fungerar som en sammanhängande armering istället för flera spikade skikt med 

större eftergivlighet. Lasterna mellan varje spiklager måste övergå från spikarna till 

lamellerna och till nästa spiklager. Lastfördelningen mellan lagren kan förbättras med gängor 

där skruvar är lämpligare än spikar [6; 9; 19]. 

 

I olika riktningar skiljer sig egenskaperna för hållfastheten av trä åt, därför har riktningen av 

lamellerna betydelse för lastfördelningen. Lastfördelningen vid lameller i kors har liknande 

egenskaper som tvärspända element med stålstag. Egenskaperna av korslimmat liknar 

plywoodskivor. Bland traditionella träbaserade skivmaterial är plywood det med högst 
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hållfasthet i olika riktningar, detta pågrund av antalet lager och virkeskvalitet. Trä har en 

komplex materialstruktur som dessutom kan ha påverkats av hur det vuxit i sin naturliga form. 

Kvistar, tjurved, snedfibrighet etc. kan inverka på hållfastheten. Tack vare de olika lagrens 

systemverkan kan en högre hållfasthet fås vid plywood [6; 9; 20]. 

 

När massivträ används vid synliga ytor inom bostaden är kvalitén av ytan betydelsefull. En 

yta som är kvistfri kan få en hög kvalitetsklassning. Om ytan är översådd av spikar, skruvar, 

träpluggar etc. kan det sänka ytans kvalitetsintryck. Vid effektivt råvaruutnyttjande beaktas 

systemeffekterna i elementen, dock är det av vikt hur lamellerna är anordnade. Hos element 

med lameller på lågkant byggs tjockleken av elementen upp av flera lamellager. I element 

med lameller på högkant brukar tjockleken enbart bestå av ett lager. Möjligheten att ha 

högvärdigare virke på ytan och i övrigt virke med lägre hållfasthet är möjlig med lameller på 

lågkant men inte med lameller på högkant och det har betydelse vid ett effektivt 

råvaruutnyttjande [6; 7; 19]. 

 

Störst last klaras i fiberriktningen, dock generellt är elementens längd och bredd stora i 

förhållande till tjockleken och detta har betydelse vid momentkapaciteten.  Belastningar från 

punkt- eller linjelaster kan ge upphov till en momentverkan som kan tas upp av övriga 

korslagda lamellskikt på tvären [9; 20].  
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2.6.1 Limmade plattor 

  

Figur 4. Limmade element med korslimmade lameller i ett udda antal skikt (CLT) [36; 37] 

Plattelement bestående av korslimmade brädlager i ett udda antal skikt ger en god 

formstabilitet (figur 4). Skivorna slår sig inte vid fukt och temperaturändringar. Det är en 

liknande uppbyggnad som används vid lamellträ och plywood [6; 13]. Det ojämna antalet 

skikt ger ur hållfasthetssynpunkt en huvud- och en sidoriktning. Störst belastning klaras 

parallellt med fibrerna. Ju fler skikt desto homogenare blir elementens egenskaper. Samtidigt 

kan sämre kvalitéer av virke användas. Tjockleken varierar mellan 50 till 300 mm. Principen 

går också att hitta under följande beteckningar: Cross-laminated-timber (CLT), KLH eller 

Brettsperrholz [6]. 

Kostnaden för lim är betydande men i gengäld fås en god lastfördelning mellan lamellerna 

[19]. Limmet ger en stark sammanfogning och gör att konstruktionen kan ta upp punktlaster 

från t.ex. takbjälkar [13; 16]. Massivträets skjuvkapacitet är till fördel vid stora håltagningar i 

elementen och vid utkragande byggnadsdelar [38]. Vid dimensionering antas att vartannat 

korslagt lamellskikt tar upp böjmoment och att alla skikt överför skjuvkrafter mellan skikten 

[26]. 

 

Ett färdigt element i massivträ innehåller ca 12-15 kg/m
3
 lim [39]. Delar av limmets 

kemikalier kommer att diffundera ut ur konstruktionen och nå rumsluften. Särskilt om 

massivträytan exponeras i direktkontakt med rumsluften får denna luft ett tillskott från 

emissionerna. Mätningar har visat att rumsluftens normkrav klaras. Det bör diskuteras 

huruvida låga halter under lång tid kan vara skadliga för de boende. Samtidigt bör de lagrade 

terpenerna som naturligt förekommer i träet vara med i avvägningen [13].  
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2.6.2 Limmade OSB-plattor
Magnum Board element kan fås genom 

flera limmade skikt av OSB-skivor som 

visas i figur 5. Skivorna har olika egen-

skaper i riktningarna, då träflisen limmas i 

bestämda riktningar. Därför limmas 

elementen med ett udda antal skivor. Ytan 

lämpar sig för tapetsering eller kakel [6]. 

 

Ett ökat kemikalieinnehåll i en 

konstruktion fås från limmet. OSB med 

högsta bedömning inom Sundahus 

innehåller 5 % lim som är 29 kg/m
3
 därtill 

kommer lim för limning av skivorna till 

Magnum Board element. De limmade 

konstruktionerna som marknadsförs som 

formaldehydfria ersätts i vissa fall med 

isocyanater, som senare visat sig vara 

misstänkta för att vara cancerframkallande. 

Utvecklingen av mer sunt lim fortgår [24; 

40]. 

 

Figur 5. Magnum Board tillverkas av sammanlimmade 
25 mm OSB-skivor. Elementen ger en homogen yta 
[41]. 

 

2.6.3 Spikade plattor 
Ur produktionssynpunkt är spikade system en enklare variant eftersom det kräver mindre 

förkunskaper och tekniska resurser. Element bestående av brädor som spikas i kors finns 

också etablerat under företagsnamnet Massivholzmauer (MHM). För att underlätta 

bearbetning som sågning och fräsning används aluminiumspikar då materialet är mjukare än 

stål [6; 13; 19]. Spikade system där lamellerna sammanfogas på högkant likt en brädstapel är 

kända under namnet Brettstapel. Spikförbanden, som är något eftergivliga ger en sämre 

skivverkan jämfört med limmat eller tvärspänt. En sämre lastspridning resulterar i lägre 

bärförmåga vid koncentrerade laster [6; 13]. 

 

2.6.4 Klamrade plattor 
Ett alternativ till aluminiumspikar är förzinkad stålklammer där snabbare klammersystem 

finns i jämförelse med spikat. Klammerryggen är synlig på ena sidan av lamellerna. 

Stålklammer används för att den är hårdare än aluminium och böjer därmed inte lika lätt av 

vid kvistar då kvistträ är hårdare än övrigt. Stålklammer ger en mer förutsägbar hållfasthet vid 

sammanfogningen. Tillverkningen av materialet stål är mindre energikrävande än 

framställningen av aluminium [34; 42]. 

 

2.6.5 Skruvade plattor 
Skruvarna ger en högre hållfasthet och resulterar i mindre springor mellan lamellerna då 

gängorna drar samman lamellerna jämfört med spikat. Skruvarna är synliga på ena planytan 

liknande spikat [16; 43].  
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2.6.6 Tvärspända plattor 

 

Figur 6. Det tvärspända elementet sammanfogas med lameller på högkant som sedan spänns samman med stålstag. 
Spänning ger en friktion mellan lamellerna och skapar en plattverkan med ortotropiska egenskaper. Det fördelar en 
koncentrerad last över flera lameller [44]. 

Förspända dragstag av stål håller samman plattornas lameller enligt figur 6. Principen används 

mestadels vid träbroar. Tvärspänningen verkar som armering och minskar därmed rörelser 

orsakad av temperatur- och fuktvariationer. Tvärspänningen ger god hållfasthet i tvärled 

genom platteffektens skivverkan då stålstagens sammanhållande spänning ökar friktionen 

mellan lamellerna. Det kommer till fördel vid koncentrerade laster då belastningen fördelas. 

För att slippa ha utstickande stålfästen på plattelementens sidor kan de försänkas i det yttersta 

skiktet [13; 44]. 

 

Inspirerat utifrån den tvärspända principen med stålstag har övriga teknikerna utvecklats. 

Ett tvärspänt element kan uppnå högre styvhet och därmed klara en högre belastning än 

övriga tekniker. Det beror på att tvärspänningen lastfördelar krafterna utöver alla lameller på 

hela elementbredden. Spännstagen pressar samman lamellerna och därmed ökar den relativa 

densiteten, dock med svårigheten att exakt förutsäga den slutliga dimensionen beroende på 

hur träet dras samman. Principen kan påverkas av större fuktskillnader som i sin tur kan leda 

till krympning av lamellerna och därmed minskas uppspänningskraften som i vissa fall kan 

kräva en efterspänning efter en viss tid [19].  
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2.6.7 Dymlade plattor 
Flera varianter har utvecklats inspirerat av 

gammalt hantverk där trä sammanfogats 

med trädymlingar. Elementen innehåller 

enbart trä, inget lim eller andra material 

som metaller eller kemikalier. I förborrade 

hål pressas dymlingar av hårdträ där bok, 

ek eller ask används. Trädymlingarna kilas 

fast då de utvidgar sig, för vid 

produktionen har de en lägre fukthalt än 

elementets övriga material och därmed 

behövs inget lim [13; 43]. 

 

Det vertikaldymlade Holz100-systemet i 

figur 7 har utvecklats av Thoma Ervin i 

Österrike. Brädorna läggs i ett udda antal 

skikt i kors och diagonalt för att öka den 

lastfördelande förmågan. Trädymlingarna 

ger stadgan och går vertikalt genom hela 

plattans tjocklek [45]. 

 

Horisontaldymlade element finns under 

benämningen Bresta, där långa 

trädymlingar med 25 mm i diameter håller 

samman plattorna längs bredden enligt 

figur 8. Systemet liknar den tvärspända 

principen. Konstruktionen har en högre 

böjstyvhet jämfört med spikade och 

skruvade konstruktioner [13]. En annan 

variant är diagonaldymlade element där 

lamellerna hålls samman av 

diagonalgående dymlingar, vilket 

illustreras i figur 9. För ökad plattverkan 

har lamellernas sidor profilerats, i övrigt 

liknar systemet Bresta [46]. 

 

Träskruvade plattor skruvas samman med 

gängade träpluggar i förborrade, gängade 

hål. Gängorna ökar den lastfördelande 

förmågan mellan skikten. Figur 10 visar att 

en yta kan fås utan några synliga 

träskruvar. Eftersom gängorna ger 

tillräcklig hög bärighet går de bara delvis 

igenom det yttersta skiktet. [47]. 

 
Figur 7. Holz100. Lamellerna sammanfogas vertikalt 
med genomgående trädymlingar [48]. 

  

Figur 8. Bresta element, horisontaldymlat har lameller 
på högkant sammanfogas horisontalt med trädymlingar 
som går genom hela plattelementetens bredd. Det ger 
en dold sammanfogning [49]. 

 
Figur 9. Diagonaldymlad liknar horisontaldymlat 
förutom att dymlingarna går diagonalt genom bredden 
på elementen [46]. 

 

Figur 10. Träskruv. Sammanfogning av lameller med 
skruvar i trä som endast syns på ena planytan [47]. 
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2.6.8 Laskade plattor  

 
Figur 11. Sammanfogning genom laskning där en rak list med V-formad fals håller samman lamellerna [33; 50]. 

 

Laskning med lask/skarvbräda är en teknik där trälister används. De håller samman lamellerna 

på tvären. Utformningen av listens V-formade fals skapar en hållbar sammanfogning (Figur 

11). Genom sammanfogningens dolda utförande har den ingen inverkan på den synliga ytan. 

Konstruktionen är lufttät i motsats till Holz100-systemet, som är otätare på grund av de 

synliga genomgående träpluggarna. I en väggkonstruktion är lamellerna stående, vilket är en 

fördel då belastningen från överliggande våningar går i fiberriktningen. Dock är elementens 

svagaste punkt vid lasken [33; 51]. 

 

2.6.9 Träsvetsade plattor 

 

Figur 12. Träsvetsning är en mekanisk sammanfogning utan lim. Extraktivämnen frigörs och bildar ett komposit vid 1.3 
MPa tryck och vid en friktionstid av 1,5 sek. Visade produkter är utifrån forskningen där lameller svetsats samman [52]. 

Träsvetsning är en teknik där trä kan sammanfogas utan lim genom mekanisk friktion. Furu är 

det träslag som uppvisat högst vattenbeständighet. Det beror på halten av extraktivämnen i 

furu som frigörs vid svetsningen. Hållfastheten kan förbättras genom ökad andel kärnved och 

påstrykning av kåda. Det blir en naturlig kompositfog mellan lamellerna vid ett tryck av 1,3 

MPa och en friktionstid av 1,5 s. Tekniken är snabbare och ger en högre styrka än limning. 

Utvecklingen av tekniken pågår i dagsläget på forskningsnivå [52]. I figur 12 illustreras ett 

resultat av träsvetsning.  
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3. Metod 
”Metoden i en uppsats ska värderas utifrån dess förmåga att skaffa fram svar på 

problemformuleringens fråga till empirin- och ämnets premisser”[53]. Vid val av 

tillvägagångssätt för att undersöka en frågeställning avvägs vilka olika teorier, metoder, 

procedurer och förklaringsmodeller som kan användas. Styrande vid problemlösning är ett 

vetenskapligt tillvägagångssätt [53]. Rapporten bygger på en jämförelsestudie som grundar 

sig på en litteraturstudie med företagskontakter.  

3.1 Litteraturstudie 
Syftet med litteraturstudien var att granska litteraturen och lyfta fram ny kunskap genom att 

fylla luckor genom vetenskapligt granskad data. Avsikten var att belysa och lyfta fram 

skillnader mellan principerna inom massivträ i en och samma studie. Det kan vara till nytta 

för kunder som enbart är intresserade av elementen eller företag som söker en samlad 

marknadsöversikt av principerna. Detta kan vara av intresse vid en avvägning av vilket 

system i massivträ som är lämpligast för montage eller för en orientering inför en nystartad 

marknadsetablering av en massivträproduktion. 

 

En studies kvalité är beroende av indata. Begränsad vetenskaplig information finns om en del 

principer och denna information har kompletterats med information från företagens 

handböcker och produktdatablad. Det har i sin tur baserats på tester utifrån ställda normer. I 

det sammanhanget kan t.ex. nämnas att i doktorsavhandlingen från Eva-Rut Lindberg, som 

refererats till vid elöverkänslighet, finns likvärdiga referenser som till det här arbetet. All 

information som använts har publicerats under åren 1988-2013. 

 

Vid litteraturstudien söktes information från böcker vid Karlstad universitet via 

http://biblos.kau.se, böcker i svenska bibliotek genom fjärrlån via http://libris.kb.se, svenska 

avhandlingar och studentuppsatser från http://www.diva-portal.org och http://www.scirus.com 

samt http://scholar.google.com, som är sökmotorer för vetenskaplig information. Sökningar 

gjordes även inom databaserna: Inspec, Compendex, AMA, SundaHus och ByggTerm. 

 

3.2 Källkritik 
Vid arbetets granskning av referenser var den källkritiska metoden mest styrande. Traditionell 

källkritik kan delas upp i fyra kriteriebegrepp: äkthet, tid, beroende och tendens. 

Utgångspunkten för äkthet är att granska om källan är äkta eller falsk med hänsyn till om det 

är ett original eller en kopia och där källans ursprung granskas. I tidsbegreppet bedöms 

aktualiteten av källan för att beakta om det finns nyare information. Kriteriet beroende tar 

hänsyn till vem som står bakom informationen med beaktande av på vilket sätt källan är 

fristående eller hur den är beroende av andra källor. Utifrån det fjärde begreppet tendens 

granskas vad källans syfte är. Vems intresse företräds och finns det värderingsriktningar inom 

källan? Strider källans information mot andra referenser och hur trovärdig är informationen i 

jämförelse med oberoende källor? Sammanfattat är det källkritiska tillvägagångssättet en 

metod som bygger på en serie frågor. Syftet är att skapa en uppfattning om en källas 

trovärdighet utifrån källans ursprung och syfte [54]. 
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3.3 Studiebesök 
För att öka den kvalitativa förståelsen av massivträ gjordes under fyra dagar ett studiebesök i 

början av februari 2013 vid Massiv Lust AS i Luster kommun i Norge. Urvalet av företag för 

studiebesök grundades på att det var det enda i Norden som vid aktuellt läge startade upp en 

ny produktion av massivträ. Då det kan finnas öppna frågor vid start av en ny 

produktionslinje. Produktionslinjen av CLT kom igång under första kvartalet 2013 med 

utmaningen att komma ut på marknaden. I samband med besöket studerades verksamheten på 

både övergripande och detaljerad nivå. Vid det fortsatta arbetet har studiebesöket inspirerat 

studiens design till en informerande utformning. Målet blev att presentera en översiktlig 

jämförande utredning av marknadens olika principer för sammanfogning av trä till 

plattelement. 

 

3.4 Datainsamlingsmetod 
Vid litteraturstudien visade det sig att företagen överlag inte publicerade priser på detaljerad 

nivå. Om en jämförelse utförs i detalj mellan olika tekniker kan det vara av intresse för 

byggaktörer. Det ledde till en empirisk studie med utgångspunkt i en marknadsundersökning 

av de olika prisuppgifterna. Kvantitativ data på materialenhetspriser samlades in på element i 

massivträ tillverkat enligt olika principer. 

 

3.4.1 Deltagare 
Deltagarna bestod av kontaktade representanter från verksamheter inom massivträ. De var 

verksamma inom nybyggnation av bostäder. Urvalet av företag resulterade ifrån slumpmässigt 

googlade företagshemsidor. Företagen söktes utifrån namn på principer inom massivträ. 

Sökningen avgränsades till företag inom Norden och Mellaneuropa. 

 

Under våren 2013 togs det kontakt med totalt 43 företag i 6 länder inom Europa. De olika 

tekniker som behandlas i rapporten fanns inte alla representerade i ett och samma land. 

Samtidigt resulterade det i en mer generaliserbar marknadsöversikt eftersom flera företag i 

olika länder representeras.  

 

Under den förberedande pilotstudien kontaktades 38 företag där 22 i någon form gav ett svar, 

total svarskvot blev 58 %. 10 företag lämnade prisuppgifterna som hade efterfrågats. 

Detaljerade pristabeller på standardelement i massivträ lämnades av 5 företag. Tabellerna var 

så detaljerade att de senare kunde användas vid den slutliga jämförelsen av priser. 

 

Vid rapportens fortsatta insamling av primärdata användes telefonintervju som metod. Av 27 

kontaktade företag lämnade 22 efterfrågade prisuppgifter, vilket gav en svarsfrekvens på 81 

%. Av de 27 företagen kontaktades 5 nya, medan de resterande 22 kom utifrån pilotstudien för 

fullföljning av sökt data. 16 företag från pilotstudien valdes att inte kontaktas igen, då de hade 

hänvisat till sekretess eller att de inte hade tillräckligt detaljerade enhetspriser på massivträ.  
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3.4.2 Pilotstudie 
En pilotstudie är en förberedande studie med syfte att utveckla och förfina metodiken samt 

utformningen av en undersökning. Vid det rent praktiska genomförandet kan det med fördel 

användas som kontroll av processen utifrån ett planerat upplägg [55]. 

 

En skriftlig förfrågan som riktas till flera mottagare är en enkät. I sin enklaste form kan den 

bestå av ett brev som innehåller en fråga [56]. Pilotstudiens design var en kvantitativ 

undersökning. En datorenkät med en central frågeställning för den föreliggande rapporten 

distribuerades via e-post till företagen. Pilotstudiens mål var att få detaljerade prisuppgifter på 

standardelement i massivträ. Prisuppgifter skulle inhämtas på olika principer för 

sammanfogning av trä till plattelement. Syftet var att få underlag till utformningen av en mer 

detaljerad frågeställning för att kunna jämföra priser av olika tekniker inom massivträ. 

 

Med stöd från litteratur- och studiebesök gjordes en förenklad enkät då frågeställningen direkt 

inkluderades i e-posten. I början presenterades försöksledaren i två meningar, där denne 

omnämndes i pågående och tidigare utbildning för att skapa ökad tillit. Den redogjorde målet 

som var att få underlag till en ekonomisk jämförelse av olika plattelement i massivträ, samt 

den primära frågeställningen som formulerades med utgångspunkt i att få underlag på 

prisuppgifter beträffande standardplattelement. För övrigt utformades e-posten enligt gängse 

skrivnormer med beaktande av i vilket land företaget fanns. 

 

Samtliga företag kontaktades först via telefon. Målet var att få namn och e-postadress till en 

lämplig kontaktperson inom ekonomiavdelningen. Telefonkontakten gjordes i förebyggande 

syfte för att öka svarskvoten för den senare skickade frågeställningen via e-post. Vid uteblivet 

svar sändes en påminnelse. Inhämtad information från företag jämfördes och utvärderades 

utifrån litteratur. Underlaget användes därefter till utformningen av telefonintervjun. 

 

3.4.3 Telefonintervju 
Reliabilitet anger säkerheten och tillförlitligheten i svar. Reliabiliteten ökar med en större 

svarskvot. För att säkra mindre bortfall vid marknadsundersökningar kan telefonintervjuer 

användas. Vid en enkät fås vanligen svar från 50-60 % av de tillfrågade. Vid en 

telefonintervju kan kvoten ligga runt 80 % [56]. Fördelen är att informationsutbytet med 

respondenten sker utan dröjsmål. Intervjuaren kan agera reaktivt och känslan av en ömsesidig 

responsibilitet bidrar positivt till informationsinnehållet. Till faktumet hör att folk kan 

framföra information snabbare i tal än i skrift, vilket direkt kan relateras till kvalitet och 

komplexitet. Respondenten är av den anledningen ofta mer villig att gå med på en 

telefonintervju än t.ex. en skriftlig distansintervju. Telefonintervjuns främsta nackdel är den 

begränsade mellanmänskliga faktorn. Då den intervjuade personen inte syns kan en del av 

empatin gå miste. Resultatet blir att det försvårar en längre ingående intervju, då båda parter 

enbart har rösten att hålla sig till. För övrigt har det vissa gemensamma kvalitéer med intervju 

ansikte mot ansikte, med fördelen att inte begränsas av geografiska avstånd, vilket är en 

resursfråga [57].  
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Frågor som är lätta att besvara kan skickas ut som enkät, dock med risk för färre svar. Korta, 

strukturerade telefonintervjuer på 5-20 minuter kan räcka för att få fram fakta om ett 

avgränsat område. Inom en hårt strukturerad intervju är frågorna formulerade i förväg och är 

främst slutna. Under intervjun förs anteckningar för att senare användas som underlag till 

bearbetning och sammanställning. Omedelbart efter en intervju gås det antecknade materialet 

igenom och möjligen kompletteras det med stöd från eventuell inspelning [57]. 

 

Övergången från rapportens pilotstudie till den valda metoden telefonintervju kan liknas vid 

en trattmodell. Från att ha inhämtat övergripande ekonomiska underlag och sammanställt 

synpunkter från företag utarbetades slutligen en specifik frågeställning. Målet var att få ett 

enhetspris på olika tekniker i massivträ. Syftet var att få ekonomiskt underlag till en 

jämförelsestudie av marknadens olika principer för sammanfogning av trä till element i 

massivträ. Problemformuleringen standardiserades utifrån företagens förutsättningar med 

hänsyn till nödvändiga avgränsningar för att ge ett rättfärdigat resultat.  

 

Vid den kvantitativt utformade telefonintervjun ställdes en strukturerad frågeställning och 

respondenten fick besvara med en prisangivelse. Sammanfattat gällde frågan ett enhetspris på 

plattelement. Formuleringen uttrycktes med utgångspunkt ifrån följande parametrar: ett 

kvadratmeterpris för element i massivträ avgränsat till: standardkvalitet innefattande ensidig 

synlig bostadskvalitet med en tjocklek av 120 mm, där element med lameller på lågkant skulle 

bestå av fem lamellskikt. Beställningsvolymen var avsedd till en stomme i en svensk 

standardvilla. Ett nettopris för en kund som beställer materialet från verksamheten utan 

projektering, frakt, montage eller någon bearbetning. Vid pilotstudien visade det sig att dessa 

kostnadsposter varierar oberoende av princip. Övriga nämnda parametrar valdes för att 

företagen överlag hade dessa som produkt.  

 

Genomförandet av telefonintervjun varade ca 10-20 min beroende på respondentens 

följdfrågor. Information som kunde vara sekretessbelagd och som enbart får lämnas till 

kunder var en känslig fråga vid detaljerade prisuppgifter. Att skapa tillit var av betydelse 

under intervjun. Att beakta den mellanmänskliga faktorn kunde handla om ömsesidig respekt 

där båda parter kunde dra nytta av situationen genom att ge och få information. Resultatet 

kunde bli ett längre samtal. En del intresserade kontaktpersoner gav tips på lämplig litteratur 

eller skickade den. 

 

Respondentvalidering innebär deltagarkontroll. Metoden används i förebyggande syfte för att 

utesluta möjligheten att missuppfatta innebörden av vad deltagarna sagt där respondenten 

kontrollerar inhämtad information. Intervjuaren får därmed möjligheten att identifiera egna 

fördomar och missförstånd [58].  
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Deltagarkontroll gjordes av alla studiens telefonintervjuer för ökad validitet. Då 

informationen som inhämtades var i begränsad mängd var det lämpligt att anteckna med 

papper och penna. All inhämtad data inklusive problemformulering skickades via e-post till 

respondenten för granskning. Denne uppmanades att kontrollera uppgifterna för att sedan 

acceptera, modifiera eller tillbakavisa dem. Resultatet blev att all information som samlats in 

från företagen till rapporten har genomgått en skriftlig kontroll. 

 

3.4 Databearbetning 
Informationsuppgifter från litteraturstudien och data från företag bearbetades för att kunna 

jämföras. Kvantitativa data har samlats in på skillnader av massivträ som analyserades 

kvantitativt och kvalitativt. 

 

3.4.1 Pristabell på enhetspriser 
Inhämtat material bestående av prisuppgifter från 27 företag i 6 europeiska länder har 

sammanställts och grupperats i resultatet tabell 2 för jämförelse av pris mellan de olika 

teknikerna i massivträ. Grupperingen gjordes utifrån grundprinciper där variation av 

principvarianter sammanställdes i en och samma kategori. Syftet var att ge en förtydligad 

översikt, som i annat fall hade resulterat i fler rubriker. Fler prisangivelser ger ökad 

reliabilitet. Priserna har angivits med hänvisning till uppgiftsgivaren för att förtydliga 

ursprungsland och företag. Därmed kan hänsyn tas till generaliserbarheten. Utifrån medel- 

och medianvärden jämförs principerna. Vid avvikelse finns hänvisning inom tabellen för att 

ge ett rättfärdigande resultat. 

 

Inhämtade prisuppgifter räknades om till svenska kronor per kubikmeter.  Resultatets 

prisangivelser i tabell 2 beräknades utifrån följande grundläggande beräkning: 

((Prisangivelse från företag inklusive ensidig synlig bostadskvalitet) • valutakurs den 3 maj) / 

element tjocklek = ((pris/m
2
) • valutakurs) / 0,12 m = SEK/m3. 

 

Valutaomvandlaren Oanda användes för att räkna om följande valutor till svenska kronor den 

3 maj 2013: Schweizisk Franc 6,98094 SEK, Norsk Krona 1,12369 SEK och Euro 8,53242 

SEK. Euro gällde för prisangivelser från Italien, österrike samt Tyskland [59]. 

 

3.4.2 Matrismetod 
Vid undersökning av olika samband är matrismetod lämplig för utvärdering och bedömning 

av större informationsmängder. Att använda sig av metoden innebär ett komprimerat skrivsätt 

vid exempelvis optimering eller härledningar och användas för att skriftligen sammanfatta 

verbal information för att framhäva det viktigaste. Olika faktorers samband kan förtydligas 

och identifieras. L-matris är den vanligaste matrisformen där rutnätet enbart bildas av två 

axlar [60].  
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Matrisdiagram kan grafiskt åskådliggöra informationsmängder. Bearbetningen av information 

vid matrismetoden består i att sammanfatta information i varje cell. Samband mellan olika 

element kan visualiseras för logiskt förtydligande. Grafiska symboler ger en schematisk bild 

mellan de olika alternativen för att underlätta jämförelser mellan kriterier. Matrisanalys är 

användbar för att upptäcka önskade kundpreferenser. Metoden identifierar svagheter och 

styrkor för en visuell vägledning av beslut [61]. 

 

I den refererade konsekvensmatrisen i den inledande delen av rapporten tabell 1, användes en 

matrismetod för att ge en samlad bild [10]. Liknande matris används i resultatets del förutom 

att de olika principer som jämförts skrivits i vänstra kolumnen istället för den översta raden. 

Detta för att få plats med alla olika tekniker.  

 

Metoden för att ta fram matrisen har varit att kategorisera rapportens information i tre 

huvudkategorier: pris, hållfasthet och ekologi Bedömningen gjordes utifrån metodens 

bedömningskriterier, som summerats i resultatet. Sammanställningen av de olika aspekterna 

visualiserades grafiskt, vilket resulterade i positiva och negativa bedömningar. Följande fem 

symbolnivåer användes vid bedömningen i matrisen tabell 3: ++, +, 0, – och – –. Vid högst 

positiv bedömning gavs ++, vid neutralt 0 och vid lägst bedömning visades det med – –. 

Därmed visas vad som är mer eller mindre eftertraktat vid varje specifik teknik inom 

massivträ med hänsyn till olika aspekter. 

 

3.4.2.1 Bedömningskriterier vid pris 
Matrisens kolumn pris i resultatet tabell 3 baseras på inhämtade massivträriktvärden på 

materialpriser som redovisas i tabell 2. Där redovisas uppgifter från 27 företag. Antalet 

företag som tillverkar en och samma princip kan ses som en indikation till hur etablerad på 

marknaden olika principer är. En ökad etablerbarhet inom marknaden har bedömts vara 

kundfördelaktig inom matrisen. Bedömningen vid pris baseras på inhämtade uppgifter från 

företag då tillräckligt utförliga prisuppgifter saknas i den publicerade litteraturen för att kunna 

jämföra teknikvarianterna ekonomiskt. Vid prisaspekten har de olika teknikerna inom 

massivträ bedöms och därefter summerats i resultatet från följande kriterier: 

 

+ Låg materialkostnad på element i massivträ. 

+ Etablerad massivträteknik på marknaden. 

0 Medelkostnad för material. 

– Massivträelementen har ingen synlig bostadskvalitet, som är en tillkommande kostnad 

vid monteringen för att få till synlig ytkvalitet för bostadsändamål. 

– Hög inköpskostnad för kund.  
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3.4.2.2 Bedömningskriterier vid hållfasthet 
Resultatet från bedömningen av hållfastheten visas i matrisens kolumn om hållfasthet tabell 3. 

Kriterierna för värderingen av hållfasthet baseras på rapportens beskrivande teoridel om de 

olika principerna för sammanfogning av trä till planparallella element. Vid bedömningen var 

faktorer av betydelse som skiljer sig åt mellan olika tekniker. Teknikerna i sin tur påverkar 

hållfastheten mellan olika virkesdelar i plattelement. Hållfastheten påverkas av träets 

anisotropa egenskaper, därför är det av betydelse att beakta hur trä sammanfogas till 

plattelement. Därtill skapas rörelser av variation i fukt och temperatur som kan inverka på 

hållfastheten. Genomgående förband eftersträvs där alla lameller hänger samman för att öka 

lastfördelningen. Lastfördelningen är lägre om inte alla lamellager hänger samman.  Lameller 

i kors ger en ökad lastfördelande förmåga med mer styvhet. Följande kriterier har summerats i 

resultatet: 

 

+ God lastfördelande förmåga ut över elementen. 

+ God lastfördelande förmåga av tekniken inom sammanfogningen, där gängor kan 

nämnas då de ger en högre hållfasthet. 

+ Genomgående förband. Ger bättre lastfördelande förmåga med en mindre eftergivlighet. 

Vilket innebär att alla lager av lameller hänger samman via ett genomgående förband. 

+ Lameller i kors har en god lastfördelande förmåga och ger homogena 

hållfasthetsegenskaper. 

– Icke genomgående förband. 

– Risk för osäkerhet i hållfasthet, då aluminiumspikar är mjukare än stål kan de böja av 

vid kvistar. 

– Princip för sammanfogning som medför en märkbar försvagning vid 

sammanfogningspunkten. 

  

3.4.2.3 Bedömningskriterier vid ekologi 
Ekologi, läran om att hushålla alternativt hushållslära. Trä är ekologiskt fördelaktigt och 

lämpar sig till en eftersträvad kretsloppsanpassning [6]. I tabell 3 valdes att definiera och dela 

in begreppet ekologi i tre underkategorier för att förtydliga vilka aspekter som vägdes in vid 

bedömning av massivträ i den föreliggande studien. Avgränsningarna gjordes med hänsyn till 

vad som återkommande framhävdes inom litteraturen som skillnader mellan teknikerna inom 

ekologiska termer. 

 

Kemikalier 

Kemikalier i en konstruktion påverkar de boende under lång tid. Därför bedöms innehåll och 

framför allt förhöjt innehåll av kemikalier negativt. Då massivträ är lämpat att användas som 

färdig yta exponerar det direkt mot rumsluften, där emissioner från eventuellt använt lim 

direkt når de boende. Bedömningen gjordes från följande kriterier och summerades i 

resultatet: 

 

0 Inget bidrag av kemikalier till träkonstruktionen. 

– Tillskott av kemikalier. 

– Förhöjd mängd kemikalier.  
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Förnybar 

Element som genomgående består av trä utan att blandas med andra icke förnyelsebara 

material bedöms positivt. Innehåll av metaller och lim bedöms negativt då de inte är 

förnyelsebara. Betydelsen av kretsloppstänk tilltar allt mer. Därför är det av intresse att 

bedöma hur omfattande en teknik bidrar till att förnyelsebara material används. 

Framställningen av materialet aluminium är allmänt känt för att vara mer energikrävande än 

tillverkning av stål. Följande bedömningskriterier summerades i resultatet: 

 

+ Element som består genomgående av förnyelsebara material, där trä eftersträvas i 

helhet. 

– Innehåll av lagerresurser som i sig inte är förnyelsebar. 

– Energikrävande tillverkning av material. 

 

Råvaruutnyttjande 

Beroende på hur virkets lameller anordnas och sammanfogas till plattelement påverkas hur 

effektivt lågvärdigare virkeskvalitéer kan användas. Systemeffekter i konstruktionen bidrar 

till att en högre hållfasthet kan tillgodoräknas. Möjligheten att variera det yttersta synliga 

skiktets virkeskvalitet, träslag och ytstruktur är positiva kundegenskaper. Element eftersträvas 

med minst en sida utan synlig sammanfogning. Ett arbetssteg sparas genom att ha en färdig 

massivträyta som kan ytbehandlas med färg. 

 

Lameller korslagt eller på lågkant bedöms positivt. Lameller på högkant bedöms negativt för 

att elementen genomgående är av samma virkeskvalitet, det vill säga inte högvärdigare på 

ytan och i övrigt lågvärdigare. 

 

+ Positivt råvaruutnyttjande. Följande kan nämnas: lameller i kors och på lågkant, då 

elementen i sig kan bestå av olika virkeskvalitéer. 

+ Ingen synlig sammanfogning. 

– Synlig sammanfogning på båda plansidor av plattelementen. 

– Lameller på högkant ges lägst bedömning då plattelementen genomgående består av 

samma virkeskvalitet.  
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4. Resultat 
Resultatdelen visar vilka principer för sammanfogning av trä till plattelement som 

rekommenderas med hänsyn till aspekter inom: pris, hållfasthet och ekologi. Avsnittet börjar 

med prisuppgifter från företag och efterföljs av delarna hållfasthet och ekologi baserat på 

litteraturstudien. 

 

4.1 Enhetspriser på element i massivträ 
Prisuppgifterna mellan de olika principerna skiljer sig åt. Överlag lämnade företagen inte ut 

detaljerade pristabeller och i de fallen har företagen själva lämnat ut de specifikt önskade 

prisuppgifterna. Riktvärden har sammanställts i tabell 2, där 30 prisuppgifter visas från 27 

företag i 6 europeiska länder.  

 

Då principerna jämförs utifrån tabellens medelvärden kan det resultera i följande ordning med 

lägst pris först: spikad 4 464 kr, klamrad 4 893 kr, limmad CLT 5 553 kr, Limmad OSB 7 253 

kr, dymlad 7 461 kr, skruvad 8 410 kr och laskad 10 168 kr. Tillämpbara prisuppgifter saknas 

vid tvärspänning då det används inom brobyggnad med andra förutsättningar än husbyggnad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 2. Massivträ. Prisriktvärden visas utifrån olika principer för sammanfogning av trä till plattelement. Nettopriset på 
standarddimensioner i standardkvalitet innefattar element med 120 mm tjocklek med ensidig synlig bostadskvalitet. 
Materialvolym till en stomme i en svensk standardvilla. Priset gäller för en kund som beställer från verksamheten. Priset 
innefattar inte: frakt, montering, projektering eller någon bearbetning. För de kostnadsposterna varierar oberoende av 
princip. 

Princip SEK/m³ Avvikelse Land Företag Ref. 

Limmad           

CLT 6167   Sverige Martinsons Wiklund D 

CLT 6250   Sverige David Wettergren Arkitektur Wettergren D 

CLT 5333   Sverige EBEC Consulting Almlöf G 

CLT 5833   Sverige AB Fristad Bygg Landel P 

CLT 6167   Sverige Stångebro Bygg AB Genfors B 

CLT 6180 100 mm Norge Massiv Lust AS Lien A 

CLT 5105 117 mm Tyskland Franz Plank GmbH Plank F 

CLT 4657   Österrike NORICA TIMBER Vertrieb GmbH Kahn C 

CLT 5973   Österrike Stora Enso WP Bad St. Leonhard GmbH Weiss G 

CLT 4344   Österrike Mayr-Melnhof Kaufmann Gaishorn GmbH  Hofmann A 

CLT 5725 117 mm Schweiz Holzuntersander GmbH Untrersander H 

CLT 4906   Schweiz Schilliger Holz AG Dober J 

            

Medel 5553         

Median 5779         
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Trädymlingar           

Vertikal 8500   Sverige David Wettergren Arkitektur Wettergren D 

Vertikal 8579 1 Österrike Erwin Thoma Holz GmbH  Pöschl T 

Vertikal 8532   Tyskland Woodcube Hamburg GmbH Korff  M 

            

Horisontal 6845   Tyskland Riedle & Bader Holzbau GmbH Riedle W 

Horisontal 7155   Schweiz Tschopp Holzbau AG Willimann J 

Horisontal 6346 110 mm Schweiz Sidler Holz AG Werner A 

            

Diagonal 5267   Österrike Sohm HolzBautechnik GmbH Milz C 

Träskruvdymling 7850 125mm Tyskland Rombach Bauholz + Abbund GmbH Ribbeck G 

            

Medel 7461         

Madian  7503         

Spikar   2       

Aluminiumspik 4000 115 mm Sverige David Wettergren Arkitektur Wettergren D 

Aluminiumspik 4600 115 mm Tyskland Massiv-Holz-Mauer Entwicklungs GmbH König R 

Aluminiumspik 4600 115 mm Tyskland Seidelbau Gmbh Seidel J 

Aluminiumspik 4654 110 mm Tyskland Mayr & Sonntag GmbH Sonntag M 

            

Medel 4464         

Median 4600         

Skruvar   

 

      

Lameller på högkant 7660   Norge Norsk massivtre AS Øvergaard A 

Lameller på lågkant 9160 112 mm  Norge Norsk massivtre AS Øvergaard A 

      

Medel 8410         

Klammer   3       

Stålklammer förzinkad  4893 143mm Italien Ligna Construct GmbH Laimer G 

      

Laskad           

Laskad/skarvbräda 10168   Italien Reinverbund GmbH  Stecher R 

            

Magnum-Board            

Limmad OSB 7253 125 mm Tyskland Planungsbuero Christian Stein Balazs D 

            

Tvärspänning   4       

Stålstag ---   Sverige Martinsons Lindgren G 

  

                                                           
1
 Tvåsidig synlig ytkvalité. 

2
 Ingen synlig ytkvalité. 

3
 Mindre spill genom utsparningar av virket vid håltagningar. I priset ingår bearbetning, fräsning för 

installationer etc. 
4
 Används vid brokonstruktion med andra förutsättningar än husbyggnad 
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Prisuppgifterna i tabell 2 är ett nettopris på element i standarddimensioner av standardkvalitet 

för en kund som beställer från verksamheten utan frakt, montering, projektering samt utan 

övrig bearbetning och dimensionering. Dessa kostnadsposter visade sig variera oberoende av 

princip mellan företagen. En sida av elementens ytskikt skulle motsvara synlig 

bostadskvalitet.  Korslagda element skulle ha fem skikt lameller. Beställningsvolymen var 

avsedd till en stomme i en svensk standardvilla.  

När prisuppgifter hämtades in från företag visade det sig att inte alla kunde ge ett pris på 

massivträ med synlig kvalité. För de flesta företag var det standard med synlig kvalitet, andra 

hade det som tillval och några få kunde inte erbjuda det. Dock preciserade några företag som 

lämnade information hur mycket själva kostnaden var för synlig yta med bostadskvalitet av 

element i massivträ detta utan att det hade efterfrågats.  

En exakt överensstämmande standard mellan företagen fanns inte, därför avvikelserna i tabell 

2. En del priser beräknades utifrån en annan tjocklek än 120 mm. Det spikade systemet erbjöd 

ingen synlig yta. Priset för spikat var något högre än CLT om medelpriset 133 SEK/m
2 

användes för synlig yta. Ett medelpris för spikade element med tjockleken 115 mm var 4464 

SEK/m
3
 och om följande medelvärde för synlig yta adderas 133 SEK/m

2
 kan priset beräknas 

enligt följande: 4464 + 133 • (1/0,115) = 5621 SEK/m
3
. 

Genomsnittlig kostnad för synlig 133 SEK/m baseras på följande angivelser från företagen: 

85 SEK/ m
2
 Ligna Construct GmbH, 100 SEK/ m

2
 Martinsons, 127 SEK/ m

2
 Sohm 

HolzBautechnik GmbH, 139 SEK/ m
2
 Franz Plank GmbH, 151 SEK/ m

2
 Riedle & Bader 

Holzbau GmbH och 196 SEK/ m
2
 Reinverbund GmbH. 

En producent med trädymlade element erbjöd enbart tvåsidig synlig kvalité. Vid 

prisangivelsen för det stålklamrade systemet ingår all bearbetning av elementen som fräsning 

till installationer etc. Priset innefattar bearbetning för inga stålklamrar kan placeras där 

elementen bearbetas med såg eller fräs. Redan i början av produktionen görs utsparningar av 

virket vid håltagningar för att minska materialåtgången, vilket är ekonomiskt positivt men 

räcker inte till för att upphäva den ökade arbetsinsatsen då det i förhållande till det spikade 

systemet kostar mer. För övrigt är den laskade principen och de olika dymlade systemen 

patentskyddade. 

4.2 Massivträ utifrån: pris, hållfasthet och ekologi 
Tabell 3. Textprecisering och förklaring: i matrisens första vänstra kolumn nämns principer 

för sammanfogning. Nästkommande kolumn tar hänsyn till hur virket sammanfogas till 

plattelement. Övriga kolumner redovisar skillnader i olika kundintressen och har delats in i tre 

kategorier: pris, hållfasthet och ekologi. Där har den senaste kategorin ytterligare preciserats i 

tre kategorier. Skillnader inom kategorierna av matrisen visualiserades med symbolen plus för 

positivt, neutralt med noll och negativt med ett minustecken. Då uppgifter saknats visas det 

med bokstaven s i matrisen. 
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Tabell 3. Matrisen ger en översikt av rapportens nämda principer för sammanfogning. Syftet är att vid val av princip 
skapa en vägledande bild av skillnaderna med hänsyn till: pris-, hållfasthet- och ekologiaspekt. 

Pris & Kvalitetsmatris           

     Kundintresse/Materialegenskaper 
    Pris Hållfasthet Ekologi 

Principer Lamell- 

riktning 

    Kemikalie- 

innehåll 

Förnybar Råvaru- 

utnyttjande 

Limmad Kors + + + + - 0 + + 

  OSB 0 0 - - 0 + 

Vertikaldymlad Kors - 0 0 + + + 

Horrisontaldymlad Högkant - - 0 + + - 

Diagonaldymlad Högkant - - 0 + + - 

Skruvdymlad Kors - + 0 + + + 

Spikad Kors  + - -  0 - - 0 

Klamrad Kors + - 0 - 0 

Skruvad Lågkant - - + 0 - - + 

  Högkant - 0 0 - - - 

Laskad Lågkant - - - - 0 + + + + 

Tvärspänd Högkant s + + 0 - - 

Träsvetsad Kors s + + 0 + + + + 

  Högkant s + 0 + + - 

 

 

4.2.1 Pris 
Marknadsskillnader visade sig bidra till prisskillnader inom en princip, som kan kopplas till 

produktionsland och etablerbarhet. Studiens prisundersökning kan indikera hur etablerad en 

princip är på marknaden. Företagen som sammanställdes i tabell 2 valdes slumpvis då antalet 

företag vid de olika teknikerna kan visa hur etablerad en teknik är bland företag på 

marknaden. Ökad etablerbarhet underlättar tillgången till massivträ och minskar 

monopolställningen av företag. 

 

En annan kostnadsfaktor fanns vid sammanfogning på högkant då hela plattelementens 

tjocklek genomgående består av samma virkeskvalitet. När inte enbart högvärdigare virke 

används på ytan bidrar det till högre kostnader vid synlig ytkvalité. 

 

+ +  Limmad, med lameller i kors: låg inköpskostnad för kund och störst etablerbarhet på 

marknaden av tekniken bland företag. 

+  Klamrad: låg inköpskostnad för kund. 

+  Spikad: låg inköpskostnad för kund, dock utan synlig yta. 

0 Limmad, OSB: medelkostnad för kund. 

–  Dymlade principer och skruvat på högkant: hög inköpskostnad för kund.  

–  –  Laskade och skruvade trälameller på lågkant: högst inköpskostnad för kund. 
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4.2.2 Hållfasthet 
Hållfastheten visade sig vara beroende av hur virket sammanfogas där en homogen struktur 

var eftersträvad för att ge en förutsägbar hållfasthet. Genomgående förband och lameller i 

kors bidrog till ett positivt summerat resultat. Nedan följer resultatet från summeringen av 

kriterierna. 

 

+ +  Tvärspänd, genomgående förband: lämpad vid punktlaster genom stålstagens 

lastfördelning ut över hela elementbredden. 

+ +  Träsvetsad, lameller i kors: fogen är starkare än vid limmat, dock finns osäkerhet i 

vattenbeständigheten. Svetsen runtom lamellerna, har en jämn lastfördelande förmåga 

och kan ses som ett genomgående förband. 

+ +  Limmad, lameller i kors: fogen är något svagare än träsvetsat. 

+  Skruvdymlad, lameller i kors: genomgående förband med gängor för ökad hållfasthet. 

+  Skruvad, lameller på lågkant: icke genomgående förband med gängor för ökad 

hållfasthet. 

+  Träsvetsad, lameller på högkant: icke genomgående förband då fogen inte är i kontakt 

med övriga.  

0  Limmad, OSB: skivorna i sig har lägre hållfasthet än lameller då skivorna limmats 

samman av kapad flis. 

0  Vertikaldymlad, med lameller i kors: genomgående förband. 

0  Skruvat, lameller på högkant: icke genomgående förband med gängor för ökad 

hållfasthet. 

– Horisontaldymlad, lameller på högkant: genomgående förband. 

– Diagonaldymlad, lameller på högkant: genomgående förband. 

–  Klamrad, lameller i kors: sammanfogning med stålklammer ger en mer förutsägbar 

hållfasthet då de inte böjer av vid kvistar, icke genomgående förband. 

–  –  Spikad, lameller i kors: icke genomgående förband med aluminiumspikar. 

–  – Laskad, lameller på lågkant: Elementens svagaste punkt är vid lasken, då längdfibrerna 

bryts av lasken över hela längden, icke genomgående förband. 

 

4.2.3 Ekologi 
I den föreliggande studien avgränsades de ekologiska avväganden inom massivträ till tre 

aspekter: kemikalier, förnybarhet och råvaruutnyttjande. Litteratur som beskrev olika 

principer verkade återkommande framhäva dessa aspekter. Resultatet från sammanvägningen 

visas nedan och återfinns visualiserat i tabell 3. 

 

Kemikalier 

Resultatet blev att massivträtekniker med liminnehåll som i sig innehåller kemikalier, fick ett 

negativt summerat resultat. 

 

0  Dymlad, spikad, klamrad, skruvad, laskad, tvärspänd och träsvetsad: inget tillskott av 

kemikalier. 

–  Limmad, lameller i kors: innehåll av kemikalier. 

–  –  Limmad, OSB: förhöjd kemikaliemängd. 
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Förnybarhet 

Det visade sig att massivträteknik med homogena skikt genomgående i trä är fördelaktigast då 

det är förnyelsebart i sin helhet. 

 

+ +  Vertikaldymlad, horisontaldymlad, diagonaldymlad, skruvdymlad, laskad och 

träsvetsad: elementen består genomgående av trä och består därmed i sin helhet av 

förnyelsebart material. 

0  Limmad: lim består till viss del av icke förnyelsebara material.  

–   Klamrad och tvärspänd: stålinnehåll är en lagerresurs. 

–  – Spikad och skruvad: innehåll av aluminium som är en lagerresurs dessutom är 

tillverkningen av aluminium mer energikrävande än av stål. 

 

Råvaruutnyttjande 

Vid råvaruutnyttjande har det visat sig att det är av betydelse hur lameller anordnas vid 

sammanfogning. I element med lameller i kors sammanfogas lamellerna på lågkant och är 

mera råvarufördelaktig än lameller på högkant. Möjligheten att ha högvärdigare virke på 

synliga ytor av element och lågvärdigare på de inre lamellager är utförbart om lameller 

sammanfogas på lågkant. Lameller som sammanfogas på högkant är lika breda som 

tjockleken av elementen och består bara av ett lamellager utan möjligheten att tillvarata olika 

virkeskvalitéer. 

 

+ + Limmad och träsvetsad, har lameller i kors. Laskad har lameller på lågkant: positivt 

råvaruutnyttjande, ingen synlig sammanfogning på båda plansidor, dock ger svetsningen 

en synlig mörk fog mellan lamellerna. 

+  Limmad, OSB: positivt råvaruutnyttjande, ingen synlig sammanfogning på båda 

plansidor, dock är utseendet av skivorna bundet till limmat träflis. 

+  Skruvdymlad, lameller i kors: positivt råvaruutnyttjande, sammanfogningen är synlig på 

ena planytan. 

+  Vertikaldymlad, lameller i kors: positivt råvaruutnyttjande, synlig sammanfogning på 

båda plansidor. 

+  Skruvad, lameller på lågkant: positivt råvaruutnyttjande, sammanfogningen är synlig på 

ena planytan. 

0  Spikad och klamrad med lameller i kors: positivt råvaruutnyttjande, sammanfogningen 

är synlig på ena planytan. 

–  Horisontaldymlad, diagonaldymlad, tvärspänd, skruvad och träsvetsad med lameller på 

högkant: ingen synlig sammanfogning på båda plansidor förutom den mörka svetsade 

fogen. 
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4.2.4 Sammanfattat resultat från matrismetoden 
Utifrån pris och kvalitetsmatrisen i tabell 3 var den totala kostnaden lägst för principer där 

lamellerna sammanfogades i kors till element med tekniken limning, spikning och klamring. 

Antalet företag vid varje teknik i pristabellen tabell 2 ger en indikation på hur etablerad en 

teknik är bland företag. Limning, så kallat CLT har störst marknadsetablering bland 

verksamma massivträföretag.  

 

Högst hållfasthet fick CLT, tvärspänning och träsvetsning. Utifrån de undersökta ekologiska 

aspekterna är principerna genomgående bestående av trä att föredra där högst bedömning gick 

till laskning och träsvetsning. Utifrån en övergripande bedömning med hänsyn till hållfasthet 

och ekologi fick skruvdymlat dock den högsta bedömningen. 

5. Diskussion 

Studien visade att det finns olika metoder för sammanfogning av trä till plattelement samt att 

elementen skiljer sig åt. En jämförelse av rapportens samtliga nämnda principer för 

sammanfogning av trä till plattelement har aldrig tidigare publicerats i en och samma studie, 

vilket varit grunden för det föreliggande arbetet. Tekniken inom massivträ granskades, 

utvärderades och jämfördes slutligen ur tre huvudaspekter: pris, hållfasthet och ekologi. 

5.1 Pris 
Då priset för elementen används som riktvärde kan de delas in i följande ordning med lägst 

först: spikad, klamrad, limmad CLT, limmad OSB, dymlad, skruvad och laskad. Skillnaden 

mellan de billigaste och dyraste systemen är uppemot den dubbla kostnaden. Resultattabellens 

värden i tabell 2 är till för att ge en bild av plattelementens prisskillnader. Teknikerna har sin 

berättigade del på marknaden då det finns skillnader i produkternas egenskaper, som bör 

vägas in vid det ekonomiskt mest fördelaktiga valet. 

 

Principernas prisskillnader kan härledas till skillnader i tillverkningsprocessen. Vid en 

automatiserad dymlad produktion förs dymlingar in i förborrade hål. I jämförelse med spikad 

och klamrad används inte lika standardiserade etablerade maskiner. Inom industrin är lim en 

etablerad och väl utvecklad teknik att sammanfoga virke med.  

 

CLT är det mest kostnadseffektiva alternativet för planparallella element. Det innefattar en 

standardkvalitet för bostadsbyggnation med enkelsidig synlig yta. Alternativet är inte bundet 

till några patenträtter samt är det mest etablerade alternativet på marknaden och har därmed 

blivit mest beprövat. Friktionstekniken träsvetsning utvecklas än så länge på forskningsnivå. 

Prisuppgifter för tvärspänt med stålstag har inte tagits med då de skulle ha varit missvisande, 

för de ekonomiska beräkningarna baseras inte på förutsättningar inom bostadsbyggnation. 
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5.2 Hållfasthet 
Vid träbyggnation i flera våningar blir vindbelastningen mer påtaglig eftersom trä har en hög 

bärförmåga i förhållande till egentyngden jämfört med stål och betong. Plattelement 

bestående av korslagda lameller i ett udda antal skikt liknande plywood har goda 

lastfördelande egenskaper. Det kommer till fördel vid vindbelastningar som har varierande 

riktningar. Förhållandet mellan vertikalbelastning från primärt egentyngden och den 

horisontella vindbelastningen kan orsaka en skev deformation av plattelementen 

(skjuvdeformationer) som motverkas av de olika korslagda skikten.  

 

Om hållfastheten är avgörande bör det beaktas att sammanfogningen, som åstadkoms med 

spikar, klammer eller skruvar inte går genom alla lamellskikt. Det försämrar lastfördelningen 

mellan olika skikt då inte alla skikt hänger samman. För ökad hållfasthet är det mer lämpligt 

med genomgående stålstag, dymlingar alternativt lim. Numera används tvärspänning primärt 

inom brobyggnad då det varit svårt att efterspänna i byggnaden. 

 

Av de dymlade korslagda systemen ger träskruven högst hållfasthet eftersom 

sammanhållningen inte skapas primärt av att trädymlingen utvidgar sig då dymlingen har 

gängor liknande en skruv som ökar sammanhållningen. Gängorna ger valmöjligheten att ha en 

plansida med valfri ytkvalité utan synliga trädymlingar. 

 

Elementens lameller kan sammanfogas parallellt på högkant, som vid det tvärspända systemet 

i figur 6, förskjutet på lågkant eller korslagt. Vid de två senare varianterna finns möjligheten 

att välja högvärdigare virkeskvalitéer på det yttersta skiktet eller även andra träslag. Genom 

elementens systemverkan kan elementen tillgodoräknas en högre virkeskvalité. Det kommer 

till fördel för de skikt som inte syns och kan bestå av lågvärdigare virke. 

 

CLT är fördelaktigast utifrån hållfasthetssynpunkt då lim ger en stark fog med en homogen 

lastfördelning, förutom träsvetsning som ger en ännu starkare fog. En viss osäkerhet finns 

dock inom forskningen om den svetsade fogens klassificering gällande beständighet vid 

vattenbelastning. Tvärspända system med stålstag som fungerar som lastfördelande 

armeringar har bättre egenskaper vid punktlaster då alla lameller hänger samman. Vid 

korslagda system fås en liknande effekt. 
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5.3 Ekologi 
Vid prioritering av ekologiskt sunda egenskaper får principerna, som tillverkats uteslutande i 

trä, högst betyg då lim innehåller kemikalier som diffunderar ut i rumsluften och påverkar de 

boende över tid. De skivlimmade plattorna som visas i figur 5 innehåller mer lim än CLT. En 

del kemikalier som används misstänks vara cancerframkallande och de som idag klassas som 

ofarliga kan senare visa sig vara skadliga I vissa fall marknadsförs det använda limmet som 

formaldehydfritt ändå kan det likväl innehålla andra farliga ämnen. Förväntningar finns på att 

forskningen ska utveckla sundare alternativ. Likväl påverkas vi av mer än enbart limmet i 

massivträet eftersom det bara utgör en del av helheten i en bostads kemikaliemängd. Delarna 

avgör helheten och bör inte bedömas oberoende av varandra. En genomgående 

träkonstruktion kostar mer. Dock bör det beaktas att vid en ekonomisk prioritering vid val av 

princip handlar det om en mindre procentdel av den totala byggkostnaden. 

 

Lagerresurser används vid följande varianter: skruvar, spikar, kramlor, stålstag och lim. 

Tillverkning av aluminiumspikar kräver mer energi i jämförelse med tillverkning av 

försinkade stålkammar. Stål i förhållande till materialet trä eller aluminium är hårdare och 

försvårar ändringsarbeten som sågning och fräsning i element av massivträ. 

 

Av de tekniker som används inom byggnation av bostäder bedömdes laskade element högst ur 

de ekologiska perspektiven. Elementen består genomgående av trä och bildar en sund 

konstruktion i full skala. Laskat är en dold sammanfogning och har ingen inverkan på den 

synliga planytan. Synlig sammanfogning kan sänka det estetiska kvalitetsintrycket av en yta.  

 

Skruvformad dymling i trä som håller samman korslagda trälameller är det fördelaktigaste 

ekologiska alternativet på marknaden, om hållfasthet tas med i avvägningen. Skruvdymlat ger 

en högre hållfasthet än laskat för dymlingen lastfördelar över hela elementets tjocklek då den 

går genom alla lamellager. 

 

5.4 Hållbart byggande 
Massivträ, med avseendet till hållbart byggande, är en rekommenderad byggmetod då det är 

försvarbart inom områdena ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande. Hållbart byggande kan 

ses som den primära faktorn bakom introduceringen av massivträ som byggmetod. Tekniken 

kan bidra till att tillfredsställa en del av dagens byggbehov utan att negativt påverka framtida 

generationers behov. Den föreliggande rapporten informerar om tekniker inom massivträ där 

fokus har legat på kostnad, hållfasthet och ekologiska infallsvinklar. Bedömningen av de olika 

principerna kan ses vara inspirerad från perspektiv inom hållbart byggande. 

 

Forskning vid Trätek i Norge har visat att byggkostnaden kan minskas med massivträ. 

Tekniken kan öka prefabriceringsgraden med precisionsbearbetning på millimeternivå. Dock 

hänger detta samman med betydande maskininvesteringar. Massivträ har en god bearbetbarhet 

som blir till fördel vid ändrings- och kompletteringsarbeten. En låg egentyngd i förhållande 

till hållfasthet underlättar hanteringen då lyft klaras med mindre byggkranar, mindre 

leveranskostnader och lägre markbelastning som ger ett snabbare bygge.  
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Ingen hänsyn till torktider behöver tas, i jämförelse med betong. Uppvärmning av materialet 

under vinterbygge behövs inte, vilket sparar energi. Trots att trä har goda 

hållfasthetsegenskaper finns begränsningar i användningen vid större belastningar. Råvaran 

finns i begränsad mängd där massivträ konkurrerar med andra användare av materialet. 

 

Miljöfördelarna behöver vägas in i en ekonomisk bedömning för att ta hänsyn till hållbart 

byggande. Element genomgående i trä har fått högst bedömning inom miljöaspekter. 

Massivträ kan bidra till ett mindre ekologiskt fotavtryck än stål- och betongkonstruktioner, 

vilket är av betydelse för vårt livsrum. Figur 1 visar material- och energiåtgång för 

tillverkning av en pelare där trä är resurseffektivast. Trä är ett förnyelsebart material som kan 

användas i större skala. Dessutom binder det koldioxid. Förädlingsprocessen kräver mindre 

energi och träet kan återvinnas eller energiutvinnas. Massivträ kan tillvarata lågvärdigare 

virkeskvalitéer olika effektivt beroende på vilken princip för sammanfogning av trä till 

element som väljs. Element som består av sammanfogade lameller på högkant är mindre 

resurseffektiva, till skillnad från i kors eller på lågkant i olika lager. I resultatets matris tabell 

3 kan hänsyn tas till lamellriktningen. Resurseffektivitet är av betydelse för att uppnå hållbart 

byggande.  

 

Sociala frågor borde vara minst lika viktiga att ta i beaktande som ekonomi och miljö vid val 

av konstruktion. Dessa går med fördel hand i hand. Människans hälsa bör speciellt vara av 

betydelse i synnerhet i ett längre perspektiv inom hållbarhet. Massivträ kan ge ett bidrag till 

ett sundare rumsklimat i jämförelse med konventionella material. Det diffunderar inte ut 

giftiga kemikalier i lika stor utsträckning som från exempelvis lösningsmedel som påverkar 

de boende under tid. Konstruktionen är: temperatur- och fuktutjämnande, därtill är det 

strålningsavskärmande vilket minskar inverkan av magnetiska fält från elektricitet. Massivträ 

ger dessutom positiva förutsägbara brandegenskaper. 

 

Massivträ ger nya arkitektoniska perspektiv genom dess formstabila hållfasthet och valfrihet i 

form genom CNC-bearbetning. Genom ökad kännedom om massivträ kan fler inspireras och 

få intresse för tekniken, där studien ger ett informerande bidrag om tekniken och dess 

varianter. 

 

5.5 Metoddiskussion 
Litteraturstudien som varit grunden till arbetet visade att en tidigare jämförande översikt av 

den föreliggande rapportens samtliga nämnda principer inte publicerats och studiebesöket 

visade att det fanns ett behov. Utgångspunkten med företagskontakterna var att komplettera 

litteraturstudien för att kunna göra en jämförelse mellan principerna i massivträ. Ingående 

prisangivelser i detalj saknades i litteraturen. De är av betydelse för att kunna göra en 

jämförelse utan att ta med variabler som varierar oberoende av teknisk princip. I samråd med 

företagen utvecklades avgränsningarna. Då företagen arbetar åt kunderna är de beroende av 

att ha en god uppfattning om kundens önskemål och hur lämpliga avgränsningar bör göras. 

Studiens del med avseende på företagskontakterna avgränsades till en detaljprisangivelse som 

företagen gav svar på. Detta för att inte behöva begära utförliga ekonomiska underlag som 

kan avslöja företagens strategier. 
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Korta strukturerade telefonintervjuer var rapportens centrala metod för att få in information 

från företag. Informationsutbytet skedde i nutid utan dröjsmål, vilket minskade risken för 

missförstånd. En specifik prisfråga kunde ställas med möjlighet till direkt återkoppling. En av 

de avgörande fördelarna var att metoden gav en högre svarskvot än en traditionell enkätstudie. 

Intervjuer kan vara manipulerbara genom att försöka påverka svaren från den intervjuade. 

Detta undveks genom att respondenten varit medveten om att hans personliga namn skulle 

vara kopplat till prisangivelsen som representerade företaget. Därtill var de medvetna om att 

informationen skulle offentliggöras. För att undvika osäkerhet gjordes en deltagarkontroll 

genom att all information från intervjun bekräftades skriftligen. 

 

Studiens generaliserbarhet ökade genom att olika företag kontaktades från slumpvis utvalda 

sökresultat i Europa, sökbegreppen var namnen på principerna inom massivträ. Dock finns en 

viss begränsning i generaliserbarheten då enbart företag i 6 länder kontaktades och inga 

utanför Europa. Prisuppgifterna bör ses som en vägledning mellan skillnaderna av principerna 

för massivträ. En total undersökning hade kunnat vara ett alternativ för att höja kvalitén av 

studien, dock var det en resursfråga hur många företag som kunde undersökas. För att ta 

hänsyn till ändringar av valutakurser kan resultatdelens prisuppgifter omvandlas till önskad 

aktuell kurs för att beakta marknadsförändringar. Att beakta marknadsförändringar görs med 

fördel för studiens aktuella reliabilitet. Med utgångspunkt i specifikt ställda kvalitetskrav kan 

resultatdelens avvikelser beaktas. För mer information om en vald princip kan kontakt tas 

med resultatdelens nämnda företag. 

 

Marknadsställningen för massivträ som en alternativ byggmetod stärks i och med ett ökat 

intresse för hållbart byggande. Då teknikens efterfrågan ökar resulterar det i fler och nya 

aktörer som använder sig av tekniken. Nya utvecklade principtyper av plattelement leder till 

frågan om principval, där ger rapporten grundläggande jämförande information om 

alternativen. 

 

5.6 Vidare forskning 
Att jämföra element i massivträ vad gäller pris, hållfasthet och ekologi kan göras utifrån olika 

referensobjekt t.ex. ett pressat budgetobjekt, ett där maximal hållfasthet krävs, ett projekt där 

den ekologiska delen väger högst eller någon kombination av kriterierna. Fördelen med 

referensobjekt är att för de som inte har någon byggteknisk bakgrund kan skillnaderna bli 

tydligare t.ex. fördubblas inte en bostads slutsumma om massivträkostnaden dubblas, då det 

enbart är en del av en byggnads totalsumma. Det kan finnas risk för missvisning med 

referensobjekt, då flera faktorer vägs in som kan variera oberoende av vald princip för 

sammanfogning av trä till plattelement. 

 

En annan idé som kan vidareutvecklas på forskarnivå är träsvetsningens potential inom 

husbyggnad i massivträ. En byggnadsstomme i massivträ är skyddad av ett klimatskal och 

väderpåverkan är begränsad. Därför kan det vara av intresse att undersöka träsvetsningens 

möjligheter som ett alternativ till lim.   
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6. Slutsats 
Studien visade att tekniker inom massivträ skiljer sig åt. Massivträ analyserades och 

jämfördes med aspekter inom: pris, hållfasthet och ekologi. Högst bedömning fick CLT inom 

både aspekterna pris och hållfasthet. Med hänsyn till aspekten ekologi fick laskat högst 

bedömning. Vid en sammanvägning av hållfasthet och ekologi var skruvformad dymling 

fördelaktigast. Alternativen ger valfrihet i synlig yta med ett effektivt resursutnyttjande av 

lågvärdigare virkeskvalitéer. 

 

CLT var det mest kostnadseffektiva alternativet. Tekniken var inte patentskyddad dock pågår 

fortfarande utvecklingen av ett sunt lim. CLT var det mest etablerade alternativet på 

marknaden och har därmed blivit beprövad över tid, detta i motsats till träsvetsad, som 

fortfarande utvecklas på forskningsnivå, eller tvärspänd, som slutat användas inom 

bostadsbyggnation, då det varit svårt att efterspänna stålstagen. 

 

CLT var gynnsammast med hänsyn till hållfasthet, då lim ger en god hållfasthet med en 

homogen lastfördelning.  Forskning har dock visat att träsvetsning ger en starkare fog än lim. 

Viss osäkerhet finns fortfarande gällande träsvetsningens vattenbeständighet. 

 

Träskruvdymling var det fördelaktigaste ekologiska marknadsalternativet om hållfasthet tas 

med i avvägningen. Den skruvformade dymlingen ger en stadga mellan alla lamellskikt. 

Plattelement, genomgående i trä, är att föredra ur ekologisk synpunkt. Detta då de ger en sund 

konstruktion i full skala, då inget lim eller kemikalier används eller innehåller några 

lagerresurser. Forskning har visat att massivträ har en positiv hälsofrämjande effekt i motsats 

till icke naturliga material. 

 

Utvecklingen av olika nya principer för sammanfogning av virke till plattelement resulterar i 

en fråga av principval för intressenter som avser att använda sig av tekniken. Där ger den 

föreliggande studien grundläggande information. Utökade studier kan rikta in sig mot att 

skapa detaljerade underlag med syfte att integrera en princip i företag utifrån deras 

förutsättningar. Ökad användning av konstruktioner i massivträ kan bidra till ökat hållbart 

byggande. 
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