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SAMMANFATTNING 

I denna uppsats undersöks översiktligt hur byggandet av flerbostadshus 
högre än två våningar med stomkonstruktion av trä har genomförts i 
Sverige under 2000-talet. Nybyggande av flerbostadshus med 
stomkonstruktion av trä studeras i förhållande till hållbarhet, säkerhet och 
utformning. 
   De stora stadsbränderna i Sverige föranledde ett förbud med 
byggnadsstadgan år 1874 mot att bygga fler än två våningar med stomme 
av trä. Detta förbud rådde ända fram till år 1994, under 120 års tid.  
   I flera andra länder råder det fortfarande inskränkande bestämmelser 
mot trä. Sverige ligger i framkant med byggande av trästommar i Europa. 
   Byggnadsmaterialet trä klarar idag de tekniska kraven för 
stomkonstruktioner i kombination med andra material. Ändå har 
utvecklingen med planering och byggande av höga trähus i Sverige gått 
långsamt de senaste 20 åren. 
   Nationella satsningar skulle i början av 2000-talet hjälpa till att öka 
byggandet i trä, men visionen som regeringen hade med den nationella 
träbyggnadsstrategin har inte gått i uppfyllelse idag. Trä är inte ett 
självklart alternativ till allt byggande. Nybyggnationen av flerbostadshus 
med stommar av trä motsvarar idag ungefär 10 % av marknaden, dvs. lika 
andel som när den nationella strategin infördes.  
   Trä kan anses som ett hållbart byggnadsmaterial då det lagrar koldioxid 
under hela sin livscykel, är förnyelsebart samt kräver förhållandevis lite 
energi jämfört med stommar av betong. 
   Sveriges idag mest framträdande satsning på byggandet av 2000-talets 
svenska trästad pågår i området Välle Broar i Växjö kommun. Kvarteret 
Limnologen är en del av detta område som undersöks närmare i denna 
uppsats.  
   Limnologen har utvärderats genom forskning och viss problematik med 
ljud- och vibrationer har identifierats.  
 

 
 
 
En ökad kunskap kring träbyggande, en utveckling av det industriella 
byggandet i trä och fler aktörer på marknaden kan vara svar på hur 
byggandet med stomkonstruktioner av trä kan förbättras och öka i 
framtiden. 
   Bjälklag av trä dimensioneras högre än traditionella bjälklag i betong. 

Kvarteret Limnologen blev ungefär 1,6 meter högre med en stomme av trä 

jämfört med om stommen hade uppförts av betong. Att bygga höga 

flerbostadshus av trästomme skapar därför effekter för utformningen. Det 

går åt mer material, fler trappsteg i trapphusen och en marginell men ändå 

något ökad skuggeffekt kan antas från Limnologen. 

   Planeraren saknar enligt Plan- och bygglagen verktyg att reglera vilket 

material stommen ska bestå av. Dagens Plan- och bygglag medger inte att 

material regleras i översiktsplan eller i detaljplan. För att möjliggöra bygge 

av hus med trästommar inom rådande lagstiftning bör detaljplanen ange 

våningsantal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

FÖRORD 

Denna uppsats utgör den avslutande delen på kandidatprogrammet för 

Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola. Arbetet omfattar 15hp och 

har pågått under den fjärde läsperioden 2014. 

   Jag vill tacka min handledare Agneta Sundberg för goda råd, tips och 

idéer. 

 

Kajsa Rieden 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Sverige har en lång tradition av att bygga i materialet trä eftersom 

tillgången på skog är god. Ända sedan människan blev bofast för ungefär 

6000 år sedan har bebyggelsen i vårt land till stor del bestått av materialet. 

(Historiska muséet, 2014) 

   Trä var ända fram till slutet av 1800-talet ett vanligt byggnadsmaterial för 

stomkonstruktioner och fasader. Kombinationen av att städerna började 

byggas tätare och öppna eldstäder ledde till omfattande stadsbränder. 

(Björk, Nordling & Reppen, 2012. ss.16-18) 

   Trä förbjöds därför som byggnadsmaterial i bygglagstiftningen för 

bebyggelse högre än 2 våningar med 1874 års byggnadsstadga. Detta 

förbud rådde fram till mitten av 1990-talet. Under den tidsperiod då Gösta 

Blücher var generaldirektör för Boverket arbetades nya funktionsbaserade 

byggregler fram. De reglerna antogs i BBR, Boverkets byggregler år 1994 

och trä som byggnadsmaterial i flerbostadshus tilläts igen.  

(Boverket, 2014 a) 

  Trä gjorde därmed åter intåg i det svenska stadsbyggandet och har 

uppmuntrats av regeringen med bland annat en nationell strategi Mer trä i 

byggandet år 2004. Trä marknadsförs i strategin som ett fördelaktigt 

byggnadsmaterial för framtidens stadsbyggande (Ds 2004:1, ss.16-17). 

Denna strategi ledde vidare till ett nationellt samverkansprojekt Trästad 

2012 med syftet att öka svensk kompetens och teknik att bygga i trä. Idag 

planeras det för en fortsättning av projektet. 

   Byggbranschen kan anses konservativ och förändringar tar lång tid att 

genomföra (Mahapatra, Gustavsson, 2008. s. 639). Statistik visar att de 

allra flesta flerbostadshus, 88 %, än idag byggs med en stomme av betong 

(TMF/SCB, 2014).  

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Trä som stommaterial i högre byggnader var förbjudet i Sverige under lång 
tid. För bara 20 år sedan öppnades möjligheten för träbyggande i 
flerbostadshus igen. (Ds 2004:1, s. 73) 
   Denna uppsats undersöker träets återinträde i de svenska städerna. 
Erfarenheterna av att bygga flerbostadshus i fler våningar än två var 
begränsade efter att materialet trä inte brukats sedan införandet av 1874 
års byggnadsstadga.  
   Med nationella satsningar för att öka kunskapen om modernt 
träbyggande skulle materialet få revansch i samhällsbyggandet. När den 
nationella strategin infördes för tio år sedan, 2004, byggdes ungefär 10 % 
av alla flerbostadshus med en stomme av trä. Den nationella strategin har 
som vision att:  
 

”om 10-15 år ska trä vara ett självklart alternativ i allt byggande i 
Sverige – och på sikt i Europa”. (Ds 2004:1, s.11 )  

 
Idag borde alltså trä vara ett självklart alternativt till allt byggande, men 
verkligenheten ser inte ut så.  Andelen nybyggda flerbostadshus med 
stomme av trä år 2012 utgjorde fortfarande ungefär samma andel, 10,1 %. 
(TMF/SCB, 2014) 
   Stomkonstruktioner av trä i flerbostadshus kan vara en del i utvecklingen 

mot ett hållbart och säkert samhällsbyggande eftersom att tillgången på 

råvaran skog är god i vårt land, regelverket tillåter trästommar och de 

tekniska möjligheterna idag är stora.  

   Vad krävs för att kunna öka byggandet av 2000-talets svenska trästäder? 
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1.3 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka för- och nackdelar med användning 

av stomkonstruktioner av trä i dagens stadsbyggande utifrån regelverk, 

hållbarhets- och säkerhetsperspektiv.  

   Syftet är också att undersöka vilka effekter detta skapar för utformningen 

av flerbostadshusen.  

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR  

- Hur och vilka har i Sverige arbetat för att öka byggandet med 

stommar av trä?  

 

- Vilka förutsättningar finns för att bygga flerbostadshus med 

stomkonstruktion av trä? 

 

- Vilka svenska erfarenheter beträffande hållbarhet, säkerhet och 

utformning finns med stommar av trä i flerbostadshus utifrån 

studier av kvarteret Limnologen i Växjö kommun? 

 1.5 AVGRÄNSNINGAR 

De avgränsningar som har gjorts inom ramen för denna uppsats delas upp i 

tre delar. Den första berör avgränsning av själva träbyggandet, den andra 

avgränsar uppsatsen geografiskt och den tredje delen avgränsar de tre 

begrepp som används som teoretiska utgångspunkter. 

1.5.1 Avgränsning av träbyggande 

Nybyggande av 2000-talets svenska trästad undersöks med trä som 

byggnadsmaterial i stomkonstruktionen i flerbostadshus. Trä som 

fasadmaterial undersöks således inte. De omätbara kvalitéer som kan 

uppnås med materialet trä i flerbostadshusens inomhusmiljö, andra 

rumsliga och/eller arkitektoniska kvalitéer undersöks inte heller, då 

uppsatsen är avgränsad till materialet trä i stommen.  

Konstruktions- och/eller byggnadstekniska detaljer av trästommen samt 

detaljerade jämförelser av byggnadsmaterial behandlas inte inom ramarna 

för denna uppsats. Byggnadsmaterialet trä relateras till betong i syfte att 

undersöka stommaterialets för- och nackdelar. Materialet betong 

undersöks inte i denna uppsats. 

   De olika byggsystem och metoder som finns på den svenska marknaden 

för träbyggnader idag redogörs för ytligt.  

   De regleringar som styr byggandet i Sverige undersöks på en översiktlig 

nivå. Regleringar i andra länder undersöks inte närmare. Uppsatsen 

beskriver inte hur det demokratiska systemet är uppbyggt i Sverige, utan 

förutsätter att grundläggande kunskaper om detta finns hos läsaren.  

1.5.2 Geografisk avgränsning  

Fallstudien avgränsas geografiskt till kvarteret Limnologen som ligger inom 

området Välle Broar i Växjö kommun. Växjö kommuns arbete med 

träbyggande undersöks som bakgrund till det valda fallet. Andra exempel 

på flerbostadshus med stomme av trä i Sverige och i Norge nämns ytligt i 

syfte att skapa en bild av hur marknaden för trähusbyggandet ser ut idag. 

1.5.3 Avgränsning av begrepp  

Uppsatsen undersöker begreppen hållbarhet, säkerhet och utformning i 
förhållande till träbyggande.  



     
  

3 
 

Hållbarhet är ett komplext begrepp mer flera definitioner och olika 
innebörd. Hållbarhet definieras i denna uppsats utifrån 
Brundtlandrapportens förklaring och uppdelning av begreppet i de tre 
dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I de fall enbart 
begreppet hållbarhet används avses alla tre dimensioner av begreppet. Det 
globala och nationella arbetet för hållbarhet behandlas enbart ytligt.  
   Begreppet säkerhet avgränsas till att enbart beröra aspekterna brand, 
ljud- och vibrationer samt fukt. Andra aspekter av träbyggande som inte 
behandlas i denna uppsats men kan innebära problem är skadedjur- samt 
underhållsaspekter.  
   Utformningen av flerbostadshus med träkonstruktion undersöks med 
fokus på vilka mätbara effekter det skapar gällande höjd och avstånd 
mellan byggnader i ett kvarter.  

1.6 METODER 

Fallstudie som strategi uppmuntrar författaren att använda flera olika 

metoder för att nå bästa möjliga resultat (Denscombe, 2009. s.61). De 

metoder som en forskare kan använda sig av för att samla in empiriska 

data delas in i fyra huvudgrupper; frågeformulär, intervjuer, observationer 

och skriftliga källor (Denscombe, 2009. s. 183). 

   Denna uppsats bygger på en innehållsanalys av skriftliga källor samt 

intervjuer och observation.  

1.6.1 Strategi: Fallstudie  

Val och genomtänka beslut måste fattas under hela forskningsprocessen. 

För att nå bästa möjliga resultat är det viktigt att tidigt i processen hitta en 

strategi som passar de frågeställningar uppsatsen grundar sig på. 

(Denscombe, 2009. ss.21-22) 

   Strategin som valts i denna uppsats är en fallstudie där kvarteret 

Limnologen i området Välle Broar i Växjö kommun undersöks.  

Syftet med en fallstudie är att inrikta sig på att enbart studera en 

undersökningsenhet på djupet istället för undersöka flera enheter mer 

ytligt. Valet av strategi skapar möjligheter för författaren att studera de 

processer som ledde fram till kvarteret Limnologen för att kunna upptäcka 

varför det blev på ett visst sätt. (Denscombe, 2009. ss.59-61) 

   En fallstudie av kvarteret Limnologen är relevant då det är en typisk 

undersökningsenhet i det avseendet att andra kvarter där flerbostadshus 

med en stomme av trä uppförts lika gärna kunde ha valts ut. Limnologen 

ingår i och är typiskt för den bredare kategorin flerbostadshus med 

trästomme. Därför syftar fallstudien till att belysa det generella genom att 

studera det specifika. Eftersom fallet på detta sätt liknar många andra 

träbyggnadsprojekt kan en generalisering utifrån studieobjektet göras.  

(Denscombe. 2009. ss.64-65)  

   Men kvarteret Limnologen är samtidigt ett unikt byggprojekt med 

avseende på dess specifika relationer och processer som det beskrivs mer 

om i kapitel 4 Fallstudie: Kvarteret Limnologen i Växjö kommun.  

1.6.2 Nackdelar med fallstudien 

Eftersom forskningen inte studerar andra fall än kvarteret Limnologen kan 

det vara svårt att generalisera utifrån de resultat forskningen ger.  

   Fallstudiens fysiska lokalisering utgör en avvikelse från det typiska fallet 

eftersom området Välle broar där Limnologen uppförts är Sveriges mest 

framträdande stadsdel med träkonstruktioner (Växjö kommun, 2014 a). 

   Det är viktigt att de generaliseringar som görs utifrån fallstudien 

redovisas på ett öppet och trovärdigt sätt för att kunna visa i vilken 

utsträckning Limnologen är representativt för andra fall. (Denscombe, 

2009. ss. 68-70,72)  
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1.6.3 Val av metoder 

Eftersom att tre olika metoder; innehållsanalys, intervjuer och 

observationer utförs i denna uppsats kan ämnet studeras ur olika vinklar. 

Denscombe kallar detta metodologisk triangulering och det avser att skapa 

en bättre förståelse och en mer fullständig bild av ämnet. Validiteten kan 

styrkas och bekräftas genom att olika typer av källor bekräftar data. 

(Denscombe, 2009. ss. 184-186,188)  

 

 

Bild 1. Triangulering mellan uppsatsens olika metoder. Källa: Författaren 

1.6.4 Innehållsanalys 

För att kunna analysera de skriftliga källor som används i uppsatsen har 
metoden innehållsanalys tillämpats. Genom att använda denna metod har 
författaren valt ut skriftliga källor som passar för uppsatsens ämne och 
sedan fokuserat på vissa utvalda delar av materialet. Därefter har 
författaren brutit ned texterna i mindre enheter och valt ut nyckelord och 
liknande. På det viset har innehållsanalysen varit ett fördelaktigt verktyg 
för att hitta relevant information. Metoden har också hjälpt författaren att 

avslöja vad som egentligen står i texten, dvs. de budskap som ligger bakom 
vad texten faktiskt säger. (Denscombe, 2009. ss. 307-308)  
   Både till den historiska bakgrunden, kunskaps- och forskningsöversikten 
och fallstudien har innehållsanalys används som metod för att införskaffa 
fakta. Skrifter som rör träets historia i det svenska stadsbyggandet från den 
yngre stenåldern fram till idag har studerats för att ge läsaren en historisk 
inblick i byggnadsmaterialet trä i det svenska stadsbyggandet. 
Innehållsanalys av dokument och rapporter som berör de teoretiska 
begreppen hållbarhet, säkerhet och utformning har utförts under 
kunskaps- och forskningsöversikten. Även i fallstudien har metoden 
används för att undersöka främst kommunala dokument och fakta rörande 
Växjö kommun, området Välle Broar och kvarteret Limnologen.  
   I denna uppsats bygger innehållsanalysen främst på kvalitativ forskning 
vilket innebär att analysen fokuserar på att beskriva det som analyseras 
med ord istället för med siffror. Kvalitativ forskning kan syfta till att ge en 
mer komplex förklaring av materialet, därför är det möjligt att gå in på 
djupet då färre enheter analyseras. (Denscombe, 2009. ss. 320-322) 

1.6.5 Intervjuer 

För att samla in komplex information om människors uppfattningar, åsikter 

och erfarenheter är intervjuer en lämplig metod. Nyckelpersoners kunskap 

ger forskaren insikt i djupgående information. Det finns olika typer av 

intervjuer, i denna uppsats har semistrukturerade intervjuer tillämpats. 

Intervjuaren har förberett ämnen och frågor som ska besvaras. En 

semistrukturerad intervju karaktäriseras av att intervjuaren inte har en låst 

ordningsföljd på frågorna utan är flexibel med strukturen och låter den 

som blir intervjuad få möjlighet att utveckla sina svar. (Denscombe, 2009. 

ss. 232,234-235,267) 

   För att kontrollera trovärdigheten och bekräfta giltigheten i data som de 

semistrukturerade intervjuerna ger, kopplas svaren genom metodologisk 

triangulering till innehållsanalysen av de skriftliga källorna och till 

observationen. (Denscombe, 2009. ss. 265-266)  

Innehållsanalys

ObservationIntervjuer 
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De semistrukturerade intervjuerna har utförts både som personlig intervju 

där informanten och intervjuaren har träffats på en fysisk plats och över e-

post och telefon.  

   Hans Andrén intervjuades i egenskap av VKAB, Växjö kommunföretags 

representant och projektkoordinator för området. Intervjun hölls på 

Andréns kontor i Växjö den 22 april 2014. 

   Av hänsyn till den begränsning i tid som ramarna för denna uppsats 

skapar har även intervjuer över telefon och e-post varit ett bra sätt att 

samla in fler personers uppfattningar med anknytning till uppsatsens syfte 

och frågeställningar. (Denscombe, 2009. ss. 235,247,268) 

   I egenskap av generaldirektör för Boverket mellan åren 1988-1998 då 

stora förändringar av BBR genomfördes intervjuades Gösta Blücher över e-

post den 23 april 2014.  

   Epostintervjuer har även utförts med Växjö kommuns planchef Djana 

Micanovic den 17 april 2014 gällande kvarteret Limnologen och Växjö 

kommuns arbete för träbyggande. Bo Frank, moderat politiker och 

kommunstyrelsens ordförande i Växjö intervjuades över telefon den 23 

april 2014 med fokus på frågor kring Växjö kommuns arbete med ökat 

träbyggande. 

   Två informanter på Boverket intervjuades med e-postkorrespondens. 

Den ena informanten intervjuades gällande planerarens roll och verktyg 

och den andra om brandsäkerhet i byggandet. Intervjuerna utfördes den 

28 april 2014 respektive den 11 april 2014.  

   Anders Persson intervjuades över epost den 24 april 2014 i egenskap av 

projektchef på företaget Midroc Property Development som byggde 

kvarteret Limnologen. Även en informant från företaget Martinsons som 

levererade stommarna till Limnologen intervjuades den 25 april 2014. 

Utredare Yngve Daoson på GS, Facket för skogs- trä och grafisk bransch 

intervjuades om träbyggande genom e-postkorrespondens den 5 maj 

2014.  

1.6.6 Observation 

Observation är en metod som förlitar sig på forskarens visuella iakttagelse 

för att samla in data (Denscombe, 2009. s. 271).  

   I studier av kvarteret Limnologen har direkt observation med hjälp av 

kartstudier genomförts. Författaren har genom en deltagande observation 

studerat den naturliga miljön i rollen som förbipasserande besökare i 

kvarteret (Denscombe, 2009. s. 283). 

1.6.7 Nackdelar med metoder 

Nackdelar med att använda fler metoder är att det är tidskrävande och att 

fynden från de olika data författaren samlar in blir mer komplicerad att 

jämföra och integrera i analysen än om man bara använder en metod. Det 

finns även en risk att de olika metoderna skapar motstridiga resultat och 

då inte blir trovärdig. (Denscombe, 2009. ss. 189-190)  

   Nackdelar med innehållsanalys är att metoden kan ta ut text ur sitt 

ursprungliga sammanhang, vilket kan påverka textens betydelse. Om den 

skriftliga källan innehåller invecklade innebörder eller underförstådda 

meningar kan innehållsanalysen som metod missa dessa. Innehållsanalysen 

hanterar inte den typen av mer komplicerade texter, utan fungerar bäst 

när de skriftliga källorna är enkla och tydliga. (Denscombe, 2009. ss. 308- 

309) 

   Nackdelar med semistrukturerade intervjuer är svårigheterna att nå 

objektivitet och att materialet som samlas in inte är tillförlitligt. Svaren 

baseras på den unika intervjupersonens erfarenheter och åsikter. Den 

intervjuade nyckelpersonen kan ge svar som inte stämmer överens med 

den åsikt han/hon faktiskt har. Intervjuarens egen identitet kan påverka, 

detta kallas intervjuareffekten och risken är att svaren som ges inte 

återspeglar sanningen. Detta kan till viss del undvikas med de e-

postintervjuer som utförts då inte intervjupersonen påverkas av 

intervjuarens fysiska närvaro. Författarens identitet påverkar även själva 
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tolkningen av insamlad data. Intervjuer är en tidskrävande metod då en 

stor mängd data ska skrivas ut, kodas och analyseras. (Denscombe, 2009. 

ss. 244, 268-269) 

   Nackdelar med den direkta observation som utförts av kvarteret 

Limnologen är främst dess inverkan av författarens ”jag”. Eftersom att det 

är genom författarens ögon som miljön studeras kan tillförlitligheten och 

generaliserbarheten utifrån resultaten ifrågasättas. Det är svårt för någon 

annan att upprepa observationen med samma resultat, den data som tas 

fram är på det viset inte verifierbar. (Denscombe, 2009. s. 293) 

Mer om författarens ”jag” står skrivet under rubrik 1.8 Författarens roll. 

1.7 EMPIRI 

Nedan följer ett urval av det skriftliga empiriska underlag som legat till 
grund för denna uppsats. Det empiriska underlaget i form av intervjuer 
beskrivs under rubrik 1.6.5 Intervjuer. Allt underlag som används, se under 
rubrik 6 Källförteckning, har valts utifrån relevans för uppsatsens ämne och 
avgränsning. Inledningsvis i detta kapitel beskrivs det material som 
används frekvent i hela uppsatsen, därefter lyfts det empiriska underlag 
fram som författaren bedömer som mest relevant för varje kapitels 
ämnesområde.  
   Denna nationella strategin Mer trä i byggandet har en central roll i denna 
uppsats. Den är framtagen av Näringsdepartementet år 2004 av Fredrik 
von Platen som förhandlare. Von Platen är arkitekt och hade vid 
utnämnandet till förhandlare varit ställföreträdande generaldirektör i 
Boverket. (Ds 2004:1, ss.7-8) 
   Boken Brandsäkra trähus 3: nordisk-baltisk kunskapsöversikt och 
vägledning av Birgit Östman är en forskningsrapport från SP Trä som 
används genomgående i uppsatsen.  
   Projektet Trästad 2012 har givit ut en bok med titeln En ny väg- Trästad 
2012 där Lars Westerlund är författaren som beskriver de erfarenheter 
som de 17 deltagande kommunerna och fyra regionerna har haft med 

projektet. Boken har fått produktionsstöd av EU, den europiska regionala 
utvecklingsfonden. 
   Rapporten Byggandet av flervåningshus i trä. Erfarenheter efter tre års 
observationer av träbyggandets utveckling av Lars Stehn, Lars-Olof Rask, 
Ingemar Nygren och Birgit Östman är en produkt inom ett 
samverkansprogram för den nationella träbyggnadsstrategin mellan olika 
universitet och SP. Rapporten gavs ut 2008 av Luleå tekniska universiet. 
   Boken Mod att bygga med trä skriven av Christer Johansson för Sveriges 
kommuner och landstings avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad och 
brukas i uppsatsen. 
   I kapitel 2 Trä i svenskt stadsbyggande då och nu, har material från flera 
olika källor använts utifrån ämnet.  
   Boken Så byggdes staden är utgiven av Svensk byggtjänst och är skriven 
av Cecilia Björk, Lars Nordling och Laila Reppen. Den används för att ge ett 
historiskt perspektiv till stadsbyggnad och husbyggnad.  
   Regelverket studeras i kapitlet med fokus på Boverkets byggregler 
(2013:14) och gällande Plan- och bygglagen (2010:900). 
   De teoretiska begreppen i kapitel 3 Kunskaps- och forskningsöversikt 
beskrivs liksom det föregående kapitlet med stöd från ett flertal källor. Till 
den teoretiska utgångspunkten hållbarhet har ett internationellt perspektiv 
främst fokuserat på FNs dokument rörande hållbar utveckling, Our 
common future, men även på dokument från FN organet UN Habitat samt 
den aktuella klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPCC. Miljöbalken 
(1998:808), Sveriges riksdags miljömål och dokument från 
Landsbruksdepartementet, Skogsstyrelsen och GS har legat till grund för 
att beskriva Sveriges arbete för hållbarhet.  
   Flera vetenskapliga rapporter från svenska universitet och institut som 
Chalmers tekniska universitet, Lunds tekniska universitet, Luleå tekniska 
universitet samt Svenska miljöinstitutet har används samt även 
vetenskapliga tidskriftsartiklar publicerade i Energy and Buildnings, Applied 
energy, Building research & Information samt Ecological economics har 
används. 
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I kapitel 4 Fallstudie kvarteret Limnologen i Växjö kommun har kommunala 
dokument använts från Växjö.  
   Forskning som har utförts inom kvarteret Limnologen har sammanfattats 
av Erik Serrano, professor i Bygg- och energiteknik vid Linnéuniversitetet, i 
rapporten Uppföljnings och dokumentationsprojektet Limnologen. Översikt 
och delprojektrapporter i sammanfattning. Denna rapport används som 
empirisk grund till avsnitt 4.6 Utvärdering av Limnologen.  

1.7.1 Kritik kring val av empiri 

Flerbostadshus uppförda med stomme av trä är ett relativt nytt 

forskningsområde på grund av dess historia. Trä var förbjudet som 

byggnadsmaterial i byggnader med fler än två våningar på grund av 

brandrisken materialet utgjorde. Efter 120 års förbud tilläts trä igen med 

nya byggregler från Boverket år 1994. Därför håller forskning kring ämnet 

på att byggas upp. Denna uppsats studerar ämnesområdet med 

utgångspunkt från de vetenskapliga rapporter som finns tillgängliga inom 

området idag. Ämnet studeras även utifrån ”best practice” med fallstudie 

av kvarteret Limnologen. 
   Ett kritiskt förhållningssätt kring källors trovärdighet innebär att 

författaren bör utvärdera dess autencitet, trovärdighet, representativitet 

och innebörd. Detta innebär att författaren hela tiden bör vara 

uppmärksam på att dokument är äkta, innehåller korrekt och objektivt 

återgiven information, är typiskt för sitt slag och att innebörden framgår på 

ett tydligt sätt. (Denscombe, 2009. ss. 301-302)  

1.7.2 Objektivitet  

Författaren har under arbetet med uppsatsen upplevt det svårt att hitta 

objektiv empiri och forskning kring ämnesområdet. 

   Skogsindustrierna är massa- pappers- och trämekaniska industrins 

bransch- och arbetsgivarorganisation och är därför en tydligt subjektiv 

källa. Deras syfte är att stärka de företag som är kopplade till 

skogsindustrin och öka användningen av skogsbaserade produkter. 

Författaren har därför valt att med ett källkritiskt förhållningssätt använda 

de delar som är faktabaserade.  

   Skogsindustrin står även bakom flera projekt som syftar till att öka 

byggandet med trä. Ett sådant projekt som nämns i denna uppsats är 

Trästad 2012, där Skogsindustrierna sitter med i projektledningen. 

Projektet har ändå bedömts vara relevant för uppsatsen då det stöttas av 

Sveriges regering med syftet att lyfta fram de miljömässiga fördelar som 

finns med träbyggande och bidra till att det ska vara ett självklart alternativ 

i allt byggande. Trästad 2012 beskrivs därför som ett exempel på hur 

Sverige har jobbat för samverkan kring ökat träbyggande.  

   Den statistik över träbyggandet i Sverige som används har TMF, Trä- och 

möbelföretagen har tagit fram genom SCB, Statistiska centralbyrån. 

Eftersom att SCB har tagit fram statistiken bedöms den vara opartisk trots 

att en partisk källa beställt produkten. 

   SP är statens forskningsinstitut och Östman, som bl. a har skrivit boken 

Brandsäkra trähus 3: nordisk-baltisk kunskapsöversikt och vägledning, är 

expert på Trä och brand på SP. Eftersom att forskning som sker inom SP 

inte är finansierad från andra parter än staten anses underlaget därifrån 

som objektivt. 

   Forskning kring ett livscykelperspektiv är beroende av val, förkunskaper 

och värderingar hos de forskare som utför analysen. En rapport från 

Svenska miljöinstitutet pekar på att det därför är svårt att dra objektiva 

slutsatser från livscykelanalyser. Rapporten framhåller samtidigt att 

resultatet från sådana analyser ändå kan användas som underlag för 

policybeslut. Istället för att sträva efter objektivitet bör denna typ av 

forskning välja metoder som har bred acceptans och forskningen bör 

genomföras med forskare från olika konkurrerande branscher och genom 

detta uppnå ett mer allmänt accepterat resultat. (Ekvall, 2006. s.16)  
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Den nationella strategin Mer trä i byggandet kommer från 

Regeringskansliet och dess Näringsdepartement vilket har en politisk 

förankring. Författaren använder de delar av rapporterna som är 

faktabaserade och inte har en politisk avsändare i denna uppsats. (Ds 

2004:1 ss. 7-8) 

   Under den teoretiska utgångspunkten hållbarhet, under rubrik 3.2, väljs 

FN, Förenta Nationernas rapporter ut som underlag för förståelse och 

förklaring av begreppet hållbarhet. FN är en organisation med stort 

inflytande över hur världens länder arbetar med hållbarhet.  Det är viktigt 

att poängtera att det material som FN:s rapporter bygger på grundas i 

forskning och därför används i denna uppsats.  

1.8 FÖRFATTARENS ROLL 

Kvalitativ forskning där främst ord och bilder undersöks förknippas ofta 

med att författarens ”jag” integreras i de data som samlas in och tolkas. 

Författarens syfte är visserligen att vara objektiv men den egna 

identiteten, de värderingar och övertygelser som författaren har påverkar 

ändå arbetet med uppsatsen. En medvetenhet kring detta möjliggör en 

distansering från jaget under produktionen och analysen av data. 

(Denscombe, 2009. ss. 323, 367, 383-385)  

   Författarens egna val av material, frågeställning, strategi och metod hade 

förmodligen sett annorlunda ut om någon annan valt att undersöka 

samma ämne. Men med hjälp av uppsatsens källförteckning kan liknande 

resultat som detta nås på samma grunder. (Denscombe, 2009. s. 381)  

1.9 BEGREPPSDEFINITIONER  

Begrepp och förkortningar som författaren bedömt kräver en förklaring 

definieras och förklaras i alfabetisk ordning nedan.  

 

BBR Boverkets byggregler är föreskrifter och 

allmänna råd om byggnation som berör 

tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, 

driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa 

och miljö, bullerskydd, säkerhet vid 

användning och energihushållning (BBR 20, 

2013:14) 

Bruksskede Tiden efter det att en byggnad har uppförts. 

Perioden då man använder byggnaden fram 

till rivning. (Björk, Nordling & Reppen, 2012. 

s. 187) 

Byggfukt Fuktskada på grund av väta som uppkommer 

under tillverkning, leverans och/eller 

uppförandet av en byggnad 

(Teknikhandboken, 2014). 

Byggherre  Byggherre kallas enligt Plan- och bygglagen 

den som för egen räkning utför eller låter 

utföra byggnads-, rivnings- eller 

markarbeten. (2010:900) 

Bjälklag Utgör en del av en byggnads bärande delar. 

Bjälklaget är den del som skiljer olika 

våningar i en byggnad, förutom det bärande 

laget räknas även golv och innertak till 

bjälklaget. (NE, 2014 b) 

EKS De svenska konstruktionsreglerna för 

verifiering av bärförmåga, stadga och 

beständighet. Eurokoder som innehåller 

europeiska konstruktionsstandarder 
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tillsammans med nationella val baserade på 

medlemsnationernas olika förutsättningar för 

exempelvis geologi samlas i EKS. (Boverket, 

2014 b) 

Flerbostadshus Hus med fler än två våningar som består av 

minst tre lägenheter. (Björk, Nordling & 

Reppen, 2012. ss. 30-31, 199) 

FoU-insatser Insatser för forskning och utveckling (NE, 

2014 d). Bedrivs av forskningsinstitut, 

universitet och högskolor med statlig 

finansiering. 

GS Fackförbund för skogs- trä- och grafisk 

bransch. GS organiserar ungefär 50 000 

anställda på företag inom exempelvis 

skogsbruk och träindustrin. (GS, 2014 a) 

Hållbart skogsbruk Skogsbruk som värnar om den biologiska 

mångfalden och genetisk variation i skogen. 

Definieras mer utförligt av Skogsstyrelsen 

med miljömålet Levande skogar. (Miljömål, 

2014) 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, 

FN:s klimatpanel som samlar forskning och 

tar fram sammanställningar om det aktuella 

kunskapsläget om klimatet och hur 

människan påverkar det. (NE, 2014 e) 

Industriellt träbyggande Modernt sätt att bygga flerbostadshus med 

trästomme där största delen av 

byggprocessen sker på en fabrik som är 

lokaliserad på annan plats än själva 

byggplatsen. Byggelement förtillverkas och 

levereras sedan som komplett byggsats för 

montage och endast viss komplettering på 

byggarbetsplatsen. (Boverket, 2008. ss.32-

34) 

LCA Livscykelanalys som ger en helhetsbild av en 

byggnads sammanlagda miljöpåverkan under 

livscykeln, från råvaruutvinning tills 

byggnaden ska rivas och återvinnas. 

Byggnadens miljöbelastning från vagga till 

grav. (Stehn et al, 2008 s. 9) 

Massivträ Ett element som till övervägande del består 

av solitt trä. (Träguiden, 2014) 

Nationella   Antogs av Sveriges regering år 2004.  

Träbyggnadsstrategin Syftar till att öka träbyggandet i Sverige  

Mer trä i byggandet  (Ds 2004:1) 

PBL  Plan- och bygglagen (2010:900) 

Prefabricering Förtillverkning av byggnadsdelar på en annan 

fysisk plats än där byggnaden uppförs. (NE, 

2014 g)  

Puts Beklädnadsmaterial av bruk i tunt skikt på 

byggnader (NE, 2014 c) 

Stomme/Stomkonstruktion Bärande delar i ett hus som beroende på 

system bär upp bjälklag och tak på olika sätt. 

En stomme/stomkonstruktion syftar till att 

fördela de krafter en byggnad utsätts för  
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ner i grundkonstruktionen. (Björk, Nordling & 

Reppen, 2012. s. 135) 

Stadsdelar med trä Stadsdelar där merparten av husen har en 

stomme/stomkonstruktion som är bärande 

och till största delen utgörs av träbaserat 

material. (Växjö kommun, 2013. s.5) 

SP   Sveriges tekniska forskningsinstitut SP. 

Forskningsinstitutet är ett aktiebolag som är 

helt ägt av staten. Arbetar för bl.a teknisk 

utvärdering, forskning och utveckling. (NE, 

2014 f) 

SP Trä   Del av Sveriges tekniska forskningsinstitut SP 

som driver projekt kring bl.a forskning och 

utveckling av byggsystem och komponenter 

för högre träbyggnader. Finns i hela Sverige 

men har särskilt fokuserad verksamhet Växjö 

och samarbete med Linnéuniversitetet på 

orten gällande träbyggande. (SP, 2014) 

Trä Avses i denna uppsats byggnadsmaterialet 

trä i stomme/stomkonstruktion i 

flerbostadshus högre än två våningar.  

Innefattar både konstruktionsvirke och limträ 

(NE, 2014 h). 

Trästad 2012 Startades av Västerbottens landshövding 

tillsammans med landshövdingarna i Dalarna 

och Kronoberg. Ett projekt som pågick 2010-

2012 där 17 kommuner, 4 regioner deltog.  

Syftet var att öka svensk kompetens och 

teknik att bygga klimatneutralt i trä. 

(Westerlund, 2012. s.5) 

Väderskydd Används vid industriellt träbyggande för att 

skydda mot fuktskador som kan uppkomma 

på grund av exempelvis regn under 

byggnadens uppförande på byggplatsen. 

(Nilsson, 2009. ss. 34-36) 
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2. TRÄ I SVENSKT 

STADSBYGGANDE – DÅ OCH 

NU 
 

2.1 HISTORISK ÖVERSIKT ÖVER TRÄ SOM 

BYGGNADSMATERIAL 

Nedanstående tabell omfattar enbart ett urval hållpunkter i träets historia i 

de svenska städerna. Tabellen är utvecklad som en översikt och redovisar 

översiktligt och i kronologisk tidsordning utvecklingen av trä i det svenska 

stadsbyggandet. Mer ingående beskrivningar till tabellen redovisas under 

de kommande rubrikerna i kapitel 2. Beskrivningar av Växjö kommun och 

kvarteret Limnologen redovisas under kapitel 4. 

   Inspiration till tabellen har hämtats från Sveriges kommuner och 

landstings bok Mod att bygga med trä skriven av Christer Johansson (2013. 

ss. 14-17). 

 

Ca 4000 f.Kr Människor började bli bofasta jordbrukare i Sverige och 

använde sig av trä till att bygga sina fasta boplatser. (Lidén, 

Eriksson, 2009) 

700-900 e.Kr Birka och Sigtuna grundades och städerna bestod till största 

del av låg träbebyggelse. (Björk, Nordling & Reppen, 2012. s. 

16) 

1100-1200e.Kr. Trä användes som material i de flesta byggnader medan 

tegel och sten ansågs som ett finare och dyrare material 

avsett kungen och kyrkan. (Björk, Nordling & Reppen, 2012. 

ss. 16-18) 

1800 Kombinationen av tätare städer och uppvärmning med 

öppna eldstäder skapade många stadsbränder i Sverige. 

(Björk, Nordling & Reppen, 2012. ss. 16-18)  

1874  En nationell byggnadsstadga införs. Träkonstruktioner i 

högre hus än 2 våningar förbjuds i städerna för att hindra 

stadsbränderna. (Björk, Nordling & Reppen, 2012. ss. 20, 

201) 

1888-  Den 25 juni 1888 brann hela centrala Sundsvall ned till 

grunden. Staden byggdes upp igen i sten. (Boström, 1988. 

ss.55-56) 

Runt 1900- Landshövdingehusen byggs i Göteborg med en 

bottenvåning i sten och två övre i trä. I övriga svenska 

städer upphör träbebyggelse. (Svenska 

byggnadsarbetarförbundet, 1967. ss. 50-51) 

1988-  De tidigare materialbestämmelserna ersätts av 

funktionsbestämmelser i EG:s byggvaruproduktdirektiv, 

CPD, Construction Products Directive. (Östman, 2012. s.11) 

1994-  Boverket antar de nya byggreglerna i BBR och 

träkonstruktioner i byggnader högre än två våningar blev 

tillåtna i Sverige igen. Marknaden tar till sig tekniken och 

förbereder för byggande av höga trähus. Växjö, Skellefteå, 

Sundsvall och Linköping m.fl kom de närmsta 2-3 åren att 

uppföra de första träbyggnaderna som är högre än 2 

våningar. (Boverket, 2014 a) 



     
  

12 
 

2001-  BO01 mässan hålls i Malmö och kvarteret Trähus 2001 med 

flerbostadshus i trä visas upp i syfte att framhäva 

materialet. (Malmö stad, 2014) 

2002-  Sverige vill öka byggandet i trä och Sveriges riksdag beslutar 

om att ta fram en strategi för detta. (Ds 2004:1. ss. 7-8) 

2004-  Den nationella strategin Mer trä i byggandet (Ds 2004:1) är 

klar och överlämnas till Näringsdepartementet. 

2005-  En kommunal uppföljare till den nationella strategin antas i 

Växjö kommunfullmäktige. Stadsdelen Välle Broar pekas ut 

som lämplig att utveckla med träbyggnader i Växjös 

kommunala strategi Mer trä i byggandet. (Växjö kommun, 

2005) 

2006-  Flerbostadshusen i trä i Inre hamnen i Sundsvall stod färdigt 

med fem stycken sex-våningshus (Martinsons, 2014). 

Trästaden får revansch i Sundsvall, 118 år efter den 

förödande stadsbranden år 1888.  

2009-  Kvarteret Limnologen i området Välle Broar i Växjö kommun 

med fyra flerbostadshus i åtta våningar stod färdigt. (Växjö 

kommun 2014 c) 

2010-  Projektet Trästad 2012 startas och fungerar som en 

förlängning av den nationella träbyggnadsstrategin. 17 

kommuner, 3 län och en region samverkar. (Westerlund, 

2012. ss.5-7) 

2012-  Trästad 2012 avslutas och det öppnas upp för en möjlig 

fortsättning under det övergripande namnet Trästad. 

(Westerlund, 2012. s.174) 

2013-  Det första av fyra stycken åtta-våningshus helt i byggda i trä 

i Sundbyberg utanför Stockholm står färdigt.(Folkhem, 

2014) 

2013-  Växjö antar en ny kommunal strategi Växjö- den moderna 

trästaden för att öka träbyggnationen i hela kommunen som 

ersätter 2005 års strategi Mer trä i byggandet där fokus låg 

på Välle broar. (Växjö kommun, 2013) 

2013-  En träbyggnad på 34 våningar vann HSBs arkitekttävling för 

ett nytt landmärke på Västerbroplan i Stockholm. Blir 

förslaget verklighet byggs världens i särklass högsta 

träbyggnad i Sverige i framtiden. (HSB, 2014) 

2014-  Världens högsta trähus med 14 våningar får klartecken att 

börja byggas i staden Bergen i Norge. (Sweco Norge, 2014) 

 

2.2 FÖRINDUSTRIELL STAD 

Under större delen av människans historia har trä varit ett viktigt 

byggmaterial. Jordbrukstidens byggnadsmaterial var trä eftersom att 

Sverige är en skogsnation. Sverige har en god tillgång på materialet då vi 

lever i ett barrskogsbälte. (Björk, Nordling & Reppen, 2012. s. 86)   

   För ungefär 6000 år sedan, under den yngre stenåldern, började 

människor bli bofasta på vissa platser i Sverige.  Övergången från att vara 

samlare och jägare till bofasta bönder pågick under en lång tidsperiod. 

(Historiska muséet, 2014).  

   Den allra tidigaste bondekulturen i Sverige var trattbägarkulturen. Denna 

brukar kopplas samman med jordbrukets införande under den yngre 

stenåldern i vårt land. (NE, 2014 a) 
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Denna tidiga bondekultur använde sig av trä som byggnadsmaterial och är 

ett exempel på att människan i alla tider har använt sig av materialet för 

att bygga sina fasta boplatser (Lidén, Eriksson, 2009). 

   Planering av städer spåras internationellt sett tillbaka ända till 400-talet  

f.Kr. och Hippodamos rutnätsplan Miletos (Hall, 1997. ss.18-19). I Sverige 

grundades Birka i slutet av 700-talet och Sigtuna i slutet av 900-talet. Den 

låga trähusbebyggelsen dominerade dessa tidiga svenska medeltidsstäder. 

(Björk, Nordling & Reppen, 2012. s. 16)   

   Byggnader uppfördes under medeltiden i både sten, tegel och trä. Till 

kungens eller kyrkans män och andra högt uppsatta i samhället under 

1100-1200-talet byggde man i sten och tegel, medan det stora flertalet 

människor bodde i hus av trä. Bebyggelsen var låg under medeltiden, det 

var först under 1800-talet då många människor sökte sig till städerna som 

det började byggas på höjden. Städerna växte och blev samtidigt tätare 

under denna tid. De flesta städer byggdes fortfarande i trä men med en 

brandskyddande yta i puts. Högre och tätare trähus i kombination med att 

byggnaderna värmdes upp av öppna eldar bidrog till att det uppstod 

bränder i städerna under 1800-talet. (Björk, Nordling & Reppen, 2012. ss. 

16-18)  

2.3 INDUSTRISTADEN 1850-1900 

Sverige började utvecklads från ett bondeland till ett industriland från 

slutet av 1800-talet ( Björk, Nordling & Reppen, 2012. s. 13). 

   Byggnadsmaterialet trä gav upphov till stadsbränder och skapade 

förödande konsekvenser under 1800-talet. Därför förbjöds trä i högre 

bebyggelse än två våningar och andra material för stomkonstruktioner blev 

vanligare. Tegel som länge varit ett dyrt material började användas mer 

flitigt när tekniken skapade möjligheter att massproducera tegel i slutet av 

1800-talet. Tegel ansågs som ett mer brandsäkert material och 

dominerade byggandet fram till mitten av 1900-talet. Under rekordårens 

byggande 1960-1970 ersatte ett industrialiserat byggande med betong och 

stål marknaden. (Björk, Nordling & Reppen, 2012. ss. 138-140) 

2.3.1 Stadsbränder 

Industrialiseringen i Sverige under mitten av 1800-talet skapade en snabb 

inflyttning till städerna. Ungefär en miljon människor flyttade från 

landsbygden till de uppväxande industristäderna. Problemen med de 

oplanerade kåkstäderna som byggdes för att kunna rymma alla nya 

stadsbor växte. Sjukdomar spreds fort i de ohälsosamma miljöerna och 

stadsbränder började bli ett allvarligt hot mot industristaden. (Björk, 

Nordling & Reppen, 2012. ss. 13, 20) 

   Sveriges städer härjades av stadsbränder under senare delen av 1800-

talet. Den mest omfattande branden ägde rum i Sundsvall år 1888 då hela 

stadens centrum brann ner. (Boström, 1988. ss. 55-56)  

  

Bild 2. Storgatan i Sundsvall efter branden 1888. Källa: Sundsvalls museum  
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2.3.2 1874 års byggnadsstadga 

Politikerna insåg att de växande städerna behövde regleras och med 1874 

års byggnadsstadga skapades regler för att bl.a skydda mot stadsbränder. 

Bestämmelser om en gatubredd på 18 meter, en gräns för stenhus på 

maximalt fem våningar präglar än idag många städer. I trästäder som Eksjö, 

Hjo och Nora skapade byggnadsstadgan en helt annan miljö eftersom 

trähusen fick uppföras i högst två våningar. (Björk, Nordling & Reppen, 

2012. ss. 20,201; Tre trästäder, 2014)  

   I Göteborg hittade man ett sätt att kringgå de nya bestämmelserna i 

1874 års byggnadsstadga. År 1876 uppfördes fyra kvarter med så kallade 

landshövdingehus i området Haga i Göteborg för arbetarklassen. (Thörn, 

2013. s. 416)  

Landshövdingehusen är idag en 

karaktäristisk bostadstyp för detta 

område och kännetecknas av ett 

flerbostadshus i tre våningar där 

bottenvåningen är i sten och de två 

övre våningarna är i trä. (Svenska 

byggnadsarbetarförbundet, 1967. ss. 

50-51; Ds. 2004:1. s.72).  

Bild 3. Landshövdingehus i området 

Haga i Göteborg. Foto: Privat 

 

2.4 ÅTERINTRÄDE FÖR TRÄ I MODERNA SVENSKA 

STÄDER PÅ 1990-TALET 

I slutet av 1900-talet gjordes framsteg inom brandteknisk forskning i 

Europa och krav på obrännbarhet ersattes istället av ett funktionskrav på 

bärförmåga och stabilitet i EG:s byggproduktsdirektiv år 1988, CPD 

Construction Products Directive. Detta direktiv innebar inte att alla länder i 

EU fick samma regler, utan varje land hade fortfarande sina egna 

tolkningar och regleringar. Direktivet skapar fortfarande konsekvenser då 

många länder i Europa än idag har begränsande regleringar som hindrar 

materialet trä i byggandet. (Östman, 2012 s. 11; Ds 2004:1. ss.72-73) 

   I Sverige tog vi till oss direktivet några år efter det införts. Den 1 januari 

1994 trädde BBR, Boverkets byggregler BFS 1993:57 och BKR, Boverkets 

konstruktionsregler BFS 1993:58 i kraft och funktionsanpassade 

byggreglerna i Sverige. Plan- och bygglagen lägger grunden till BBR och BFS 

som är föreskrifter och allmänna råd för det tekniska utförandet och 

byggnadernas funktion. (Boverket 2014 a ; Björk, Nordling & Reppen, 2012. 

ss. 202-203) 

   Gösta Blücher som var generaldirektör på Boverket under denna tid 

arbetade fram de nya byggreglerna. De funktionsbaserade kraven påstås 

ofta i debatten, exempelvis i boken Mod att bygga med trä, vara ett led i 

Sveriges inträdande i EU år 1995. Detta är en missuppfattning och EU-

inträdet har inget med ändringen från materialbaserade till 

funktionsbaserade krav att göra, enligt Blücher. Tidsmässigt sammanföll 

dessa händelser och därför har de med tiden blandats ihop. Det är viktigt 

att tydliggöra att det var med BBR år 1994 de nya funktionsbaserade 

kraven började gälla. (Blücher, 23 april 2014). 

   Resultatet av de nya byggreglerna år 1994 blev att det 120-åriga förbudet 

mot träbebyggelse över två våningar togs bort. Materialrelaterade 

bestämmelser ersattes med funktionsbaserade regleringar som innebar att 

alla byggnader måste uppfylla vissa funktioner oavsett vilket material eller 

vilken konstruktion som används. (Ds 2004:1. s.73). 

   Byggreglerna har ändrats och uppdaterats i olika kapitel flera gånger 

sedan 1994. BBR fick en ny grundförfattning år 2011, samma datum som 

den nya Plan- och bygglagen (2010:900) vann laga kraft. Den nya 

författningen av BBR var anpassad till nya Plan och bygglagen, med 
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överensstämmande begrepp och hänvisningar. (BBR 19; Boverket 2014 a) 

   2011 upphävdes BKS, Boverkets konstruktionsregler och ersattes av EKS, 

De europeiska konstruktionsstandarderna, BFS 2011:10. EKS är en 

sammanslutning av de europeiska och svenska reglerna kring byggnaders 

bärförmåga, stadga och beständighet. EKS är sedan dess det enda 

systemet för reglering av detta i Sverige. (Boverket 2014 b) 

2.5 SATSNINGAR PÅ TRÄ 2000-2014 

Kunskapsluckorna hur man bygger i trä var stora efter många år av förbud 

då knappt ingen forskning utförts på ämnet. Flera försök gjordes för att 

uppmuntra träbyggandet, bland annat visades kvarteret Trähus 2001 upp 

på BO01 mässan i Malmö år 2001 för att framhäva materialet. (Malmö 

stad, 2014)  

Bild 4. Trähus 2001 i Västra hamnen i Malmö. Foto: Privat 

Trots att regelverket tillät byggnadsmaterialet blev aldrig trä ett realistiskt 

alternativ för högre byggnader efter år 1994. Befintliga strukturer och 

strategier inom byggbranschen, skogs- och tränäringen satte stopp för en 

sådan utveckling.  

   En nationell träbyggnadsstrategi, som beskrivs mer under rubrik 2.6.1 

Nationell träbyggnadsstrategi, infördes som en vägvisare för staten och 

utpekade näringssektorer att öka byggandet i trä (Ds 2004:1 s. 17). När den 

strategin infördes år 2004 bestod andelen flerbostadshus med trästommar 

ungefär 10 % (Ds 2004:1. s.9).  

Betong dominerar sedan mitten av 1900-talet byggmarknaden. Betong 

utgör stommaterial i 88 % av de nybyggda flerbostadshusen år 2012 enligt 

statistik som Trä- och möbelföretagen tagit fram genom Statistiska 

centralbyrån (TMF/SCB, 2014). 

 

Bild 5. Statistik över andel nybyggda flerbostadshus i trä, betong och övrigt 

material år 2012. Källa: TMF/SCB 2014. Modifierad av författaren. 
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Antalet nybyggda flerbostadshus med stomme av trä var 1190 år 2007. 

Fem år senare, år 2012, hade antalet nybyggda flerbostadshus med 

stomme av trä ökat till 1267 stycken och utgjorde en marknadsandel av 

10,1% (TMF/SCB, 2014). 

 

Bild 6. Statistik över antal nybyggda flerbostadshus med stomme i trä 

mellan 2007-2012. Källa: TMF/SCB 2014. Modifierad av författaren. 

Andelen av de flerbostadshus som byggs med stomme av trä 2012 utgör 

alltså ungefär samma marknadsandel som när den nationella 

träbyggandsstrategin infördes år 2004. Visionen som träbyggandsstrategin 

hade för 10 år sedan har därför inte uppfyllts. 

   Att ersätta en del av marknaden som betong har med 

stomkonstruktioner av trä har visat sig vara en långsam process. Hela 

byggnadssektorn anses vara konservativ och alla förändringar tar lång tid 

att genomföra.   

”A transition from traditional (current) buildning practices 

to timber-frame construction will require institutional 

changes and investments in development of knowledge, 

skills, logistics and actor networks to break the path 

dependence of the existing construction system. Hence, 

timber buildings can be understood as innovation in the 

context of existing Swedish construction system.” 

(Mahapatra, Gustavsson, 2008. s. 639) 

Många olika samverkansprojekt har genomförts med samma syfte som 

träbyggnadsstrategin, att främja användningen av trä genom att sprida 

kunskap. Flera uppmärksammade träbyggnadsprojekt har genomförts i 

Sverige under 2000-talet.  

   I området Inre hamnen i Sundsvall stod fem flerbostadshus i trä färdiga 

med sex våningar år 2006 (Martinsons, 2014). 118 år efter den stora 

stadsbranden fick materialet trä revansch i Sundsvall.  

   Stockholms högsta flerbostadshus i trä byggs just nu i åtta våningar med 

kvarteret Strandparken i Sundbybergs kommun.  

 

 

 

 

 

 

Bild 7. 

Strandparken i 

Sundbyberg. 

Foto: Privat 
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I slutet av 2012 invigdes resningen av själva stommen till första bygganden 

av Landsbruksminister Eskil Erlandsson (Regeringen, 2014 c). Ett halvår 

senare, i juni 2013, kunde de första boende flytta in i det första huset i 

världen som är helt byggt i trä. Flerbostadshusen i Sundbyberg består 

nämligen av byggnadsmaterialet trä både i stomme, fasad och tak. 

(Folkhem, 2014)  

2.5.1 Nationell träbyggnadsstrategi 

Endast ett fåtal pilotprojekt utfördes i Sverige kring mitten av 1990-talet 

med flerbostadshus med stomme av trä. De nya reglerna som tillät trä som 

konstruktionsmaterial i högre bebyggelse slog alltså inte igenom, trä blev 

inte ett alternativ för högre byggnader. (Serrano, 2009. s. 21) 

   Marknaden med skogs-, trä- och byggnäringen hade svårt att ändra sina 

branschstrukturer. Regeringen beslutade därför år 2002 att ta fram ett 

underlag för en nationell strategi med syfte att öka användningen av trä- 

och träprodukter i byggandet och stärka ställningen för 

byggnadsmaterialet på marknaden. Staten skulle visa vägen för en 

samverkan kring målet att öka träbyggandet. (Ds 2004:1. ss. 15,17)  

   Den nationella strategin antogs år 2004 och hade en tydlig vision att trä 

ska vara ett självklart alternativ till allt byggande inom en 10-15-årsperiod 

(Ds 2004:1. ss. 11,103).  

   Ordförande för den nationella träbyggnadstrategin utsågs år 2005 av 

dåvarande infrastrukturminister Ulrika Messing till Lorentz Andersson som 

var landshövding i Västerbottens län (Länsstyrelsen Västerbotten, 2005). 

Andersson har i media uttalat sig om statens relation till träbyggandet i 

Sverige. I en artikel i tidskriften Byggvärlden säger han:  

”Staten har en skuld till träbyggandet. Den betalas nu med 

den nationella träbyggnadsstrategin.”  (Nohrstedt, 2008)  

 

 

Även i den nationella strategin uttrycks en liknande syn på strategins 

funktion:  

”Under ett stort antal år förhindrade staten att modern 

träbyggnadsteknik utvecklades på grund av dåvarande 

byggregler. Detta är numera korrigerat.” (Ds 2004:1. s. 88) 

Det har rått stor enighet i riksdag och regering kring den nationella 

träbyggandsstrategin. Ett undantag är en enskild motion som lämnades in 

till riksdagen år 2008 av tre moderata politiker med syfte att avskaffa den 

nationella träbyggandsstrategin. Motionen hävdade att regeringen ensidigt 

satsar på trä genom den nationella strategin, och att detta skapar orättvis 

konkurrens gentemot andra byggnadsmaterial. Utskottet föreslog att 

motionen avslogs och kammaren avslog motionen. (Riksdagen Motion, 

2008) 

   Den nationella strategin spådde ett läge för strategin 10 år framåt dvs. 

detta år, 2014. Man trodde som tidigare nämnt att trä i byggandet skulle 

ha kommit igång och blivit ett självklart alternativ. Mer i detalj var målet 

som sattes upp att 30 % av flerbostadshusen som byggs skulle vara 

uppförda med stomme av trä inom 10-15 år. (Ds 2004:1. s. 104, 133-134) 

Statistik från år 2012 visar att bara 10,1% av flerbostadshusen byggs med 

trästomme. (TMF/SCB, 2014).  Den nationella träbyggnadsstrategin har 

därför inte nått sitt mål 10 år efter dess införande. 

2.5.2 Trästad 2012 

Ett gemensamt nätverk för ökat träbyggande startades år 2010 av tre 

landshövdingar i Västerbotten, Dalarna, Kronoberg samt regionrådet i 

Västra Götaland. I projektet deltog 17 kommuner med syftet att påverka 

och utveckla träbyggandet i respektive kommun. Genom detta nätverk 

skapas en arena för att utbyta kunskap och erfarenheter kring byggande i 

trä. Trästad 2012 genomfördes med främst workshops och seminarier. 

   Ett samarbete med bl.a skogs- och byggindustrin och vetenskapliga 
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institutioner initierades för att kunna följa teknik- och 

kunskapsutvecklingen på nära håll.  

   Projektet visar att det går att påverka den traditionella och konservativa 

byggbranschen samt att intresset för att bygga höga hus med trästommar 

ökat i Sveriges kommuner. Trästad 2012 öppnar upp för ett fortsatt 

samverkansprojekt under namnet Trästad. (Westerlund, 2012. ss. 5-7,174) 

   Sommaren 2013 tilldelades Trästad tre miljoner kronor från 

Landsbygdsdepartementet för att fortsätta projektet och få fler kommuner 

att intressera sig för träbyggande. Det ekonomiska bidraget kommer från 

regeringens satsning på Skogsriket, där industriellt träbyggande är ett 

fokusområde. I ett pressmeddelande uttalar sig landsbygdsminister Eskil 

Erlandsson:  

”I Sverige är träbyggande en tradition som går långt tillbaka i 

tiden, och det är ett hantverk som vi ska förvalta. Nu när 

projektet Trästad växlar upp tror jag att intresset för 

träbyggande ökar runt om i hela landet vilket 

förhoppningsvis också leder till fler jobb på landsbygden.” 

(Landsbygdsdepartementet, 2013) 

 

Sverige ska som medlemsland i EU arbeta för att uppnå de mål för en mer 

hållbar framtid som är uppsatta inför år 2020. Bland annat gäller dessa mål 

förnyelsebara källor, minskade utsläpp av växthusgaser och satsning på 

FoU-insatser och innovation. (Europeiska kommissionen, 2014) 

   Sverige har som mål att utsläppen ska ha minskat med 40 procent sedan 

1990 till år 2020. Det är ett etappmål inom ramen för Sveriges bidrag till 

att nå tvågradersmålet, vilket innefattar ett Sverige utan nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären år 2050 (Hojem, 2013; Regeringen, 2014 d) 

Mer om de mål och riktlinjer vårt land har satt upp beskrivs under punkt 

3.2.2 Sveriges arbete för hållbarhet. 

2.6 FRAMTID MED TRÄSTOMMAR 

Jonas Lindgren skriver i Sveriges arkitekters bransch- och medlemstidning 

Arkitekten om trenden att bygga höga hus med stommar i trä i artikeln 

Trändig stomme barkar mot skyn. I den norska staden Bergen pågår just nu 

byggandet av världens högsta trähus, ett flerbostadshus i 14 våningar 

(Lindgren, 2014. s. 9). Huset kallas Treet och planeras att vara färdigt 

hösten 2015 (Sweco Norge, 2014). 

   Ett 34 våningar högt trähus vann i slutet av förra året en arkitekttävling 

som arrangerades av HSB inför deras 100-års jubileum år 2023. Bygganden 

beskrivs som Stockholms nya landmärke och ska uppföras på 

Västerbroplan på Kungsholmen. Blir förslaget verklighet står världens 

kanske högsta träbyggnad i Sverige år 2023. (HSB, 2014) 

 
Bild 8. Vinnande bidraget i HSB:s tävling, 34 våningar helt i trä.  

Bildkälla: CF Moller 
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2.6.1 Industriellt bostadsbyggande är nyckeln 

Under rekordåren på 1960-1970-talet byggdes många flerbostadshus inom 

ramen för det så kallade miljonprogrammet med industriella byggmetoder. 

   Serietillverkning, standardisering och tekniska lösningar för effektivt 

byggande fick dåligt rykte efter denna tid på grund av kritik som 

framfördes med bl.a dålig kvalité. Prefabricering fick en negativ klang och 

istället lyftes hantverksmässig produktion. Under 2000-talet har denna 

trend vänt igen och byggindustrin ser det industriella byggandet som en 

möjlighet att bl.a öka effektiviteten inom sektorn enligt rapporten 

Byggandet av flervåningshus i trä. Erfarenheter efter tre års observationer 

av träbyggandets utveckling publicerad av Luleå tekniska universitet. 

(Stehn et al, 2008. s.45)   

   I Boverkets rapport Industriellt bostadsbyggande – koncept och processer 

beskrivs det industriella bostadsbyggandet som svaret på byggindustrins 

problem. Det industriella träbyggandet kan minska kostnader, öka 

byggnadernas kvalité och utveckla effektiva metoder för produktionen. 

Rapporten visar att definitionen av ett industriellt byggande varierar och 

att en tydlig definition saknas, men att prefabricering är den centrala 

delen. Olika byggsystem, it-lösningar och utvecklad logistik är också viktiga 

delar inom begreppet.  (Boverket, 2008. ss.32-34) 

   Industriellt byggande innebär till skillnad från traditionellt byggande att 

största delen av en byggprocess sker på en annan plats än där själva 

byggnaden uppförs. Prefabricering sker i en industriell miljö, transporteras 

till byggplatsen och monteras sedan på plats. (Johansson, 2013. s. 44) 

De aktörer som finns på marknaden idag för industriellt byggande av 

trästommar är Lindbäcks, Moelven Byggmodul, Martinsons och Moelven 

Töreboda. (Informant på Martinsons, 25 april 2014)  

   Artikeln ”Multi-storey timber buildings: breaking industry path 

dependency” pekar på att ökad prefabricering tillsammans med mer 

kunskap och fler aktörer på marknaden för industriellt byggande kan öka 

träbyggandet i framtiden.  

”A shift from the formative phase to a growth phase of the 

timber construction system may be facilitated by policies 

that support expanding the knowledge base, the entry of 

new actors and increased prefabrication”. (Mahapatra, 

Gustavsson, 2008. ss.645-646) 

Erfarenheterna från samverkansprojektet Trästad 2012 visar också att det 

industriella byggandet är nyckeln till att kostnadseffektivt kunna få fart på 

bostadsbyggandet i Sverige (Westerlund, 2012. ss. 6,82). Yngve Daoson, 

utredare på GS anser också att det industriella byggandet är nyckeln till ett 

ökat bostadsbyggande genom att minska kostnaderna och öka kvalitén. 

(Daoson, 5 maj 2014) 

2.6.2 Svenska system och metoder att bygga i trä 

Det finns tre olika byggsystem för trä på marknaden i Sverige idag som 

delas in efter vilken typ av stomme som används; pelarbalksystem, 

skivsystem av massivträ samt regelsystem. Dessa tre olika byggsystem kan 

kombineras i olika byggmetoder; platsbygge, prefabricerade ytelement 

eller prefabricerade volymer. Utveckling inom detta pågår hela tiden och 

nya system och metoder att bygga med trä utarbetas hela tiden. (Stehn et 

al, 2008. ss. 1,5,10-11) 

   Kortfattat kan pelarbalkssystem beskrivas som ett system med låg 

prefabriceringsgrad, uppbyggt av enskilda komponenter som skapar en 

flexibilitet att kunna kombinera komponenter från olika tillverkare. 

(Johansson, 2013. s. 37).  

   Skivsystem med massivträteknik kan utföras i olika prefabriceringsgrad 

och är vanlig vid byggande av flerbostadshus. Tekniken utvecklades i 

betong under miljonprogrammet och dominerar fortfarande byggandet av 

flerbostadshus. Massivträtekniken kan dock klara en högre bärförmåga och 
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den relativt låga vikten har bl.a transportmässiga fördelar jämfört med 

betongtekniken. (Johansson, 2013 s. 39) 

   Regelsystem är ett traditionellt byggsystem som byggandet av 

flerbostadshus i trä startade med. Detta byggsystem har med det 

industrialiserade byggandet till stor del ersatts av de andra stomsystemen. 

(Stehn et al, 2008. ss. 4-5) 

   Moduler eller volymelement är den byggnadsteknik som har högst 

prefabriceringsgrad, flerbostadshusen färdigställs i volymelement i fabrik 

och de nästan helt färdigställda lägenheterna monteras på byggplatsen 

under bara några få dagar. Denna höga prefabriceringsgrad har stora 

fördelar och minskar både själva byggtiden och kostnaderna. (Johansson, 

2013. ss. 41,43; Stehn et al, 2008. ss. 53-55) 

2.7 PLANERARENS PBL VERKTYG  

Det går inte att styra träbyggande med PBL eftersom att en detaljplan inte 

får innehålla planbestämmelser som är mer detaljerade än nödvändigt 

med hänsyn till syftet med planen och den lämplighetsprövning som 

planarbetet innebär. Detta står skrivet i det fjärde kapitlet Reglering med 

detaljplan och områdesbestämmelser: ” 32 § … Detaljplanen får inte vara 

mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte.” (Plan- och 

bygglag 2010:900) 

   Det går inte att styra vilken byggnadsteknik som ska användas om det 

inte är nödvändigt för att marken ska bli lämplig att bebygga. 

Materialbestämmelser får enbart regleras i detaljplanen om det är 

motiverat av kulturhistoriska skäl, men inte för nyproduktion av bostäder. 

(Informant Planarkitekt Boverket, 28 april 2014) 

Flerbostadshus med konstruktion i trä kan därför bara byggas om 

exploatören är villig att göra det materialvalet. Regleringarna i Boverkets 

byggregler är materialneutrala och samma regler gäller för all bebyggelse.  

Politiska initiativ i kommunerna kan skapa visionära dokument för att trä 

ska användas som konstruktionsmaterial. Översiktsplanen reglerar inget 

formellt, bortsett från redovisningen av riksintressen. Enligt PBL 3 kapitel 

Översiktsplan: ” 3 § Översiktsplanen är inte bindande.” . Därför kan en 

översiktsplan vara ett dokument som anger riktningen för hur en kommun 

vill utveckla den fysiska miljön med exempelvis ökat träbyggande. 

(Blücher, 23 april 2014.)  
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3. KUNSKAPS- OCH 

FORSKNINGSÖVERSIKT 
 

Detta kapitel beskriver uppsatsens kunskaps- och forskningsöversikt som 

utgörs av tre teoretiska utgångspunkter. Utgångspunkterna hållbarhet, 

säkerhet och utformning samt dess koppling till trästommar i 

flerbostadshus högre än två våningar undersöks. Förhållandet mellan de 

tre utgångspunkterna undersöks också i detta kapitel. Kunskaps- och 

forskningsöversikten går igenom tillgänglig litteratur och beprövad 

erfarenhet.  

3.1 VAL OCH MOTIV AV TEORETISKA 

UTGÅNGSPUNKTER 

Motiven till att bygga mer flerbostadshus i trä beskrivs ofta i debatten med 

att materialet har många fördelar för miljön. Trä beskrivs som ett hållbart 

byggnadsmaterial för framtidens byggande i den nationella 

träbyggnadsstrategin (Ds 2004:1 s. 15). Därför undersöks i detta kapitel 

begreppet hållbarhet kopplat till trä som konstruktionsmaterial. 

   Kritiken mot höga träkonstruktioner som lyfts i debatten handlar ofta om 

säkerhet. Problem med brandskydd, ljud- och vibrationer samt fukt är 

viktiga säkerhetsaspekter som undersöks i detta kapitel. 

   Trä som konstruktionsmaterial i flerbostadshus undersöks ur 

infallsvinkeln utformning. Konstruktionsmaterialet trä kan skapa effekter 

för utformningen av flerbostadshus, vilka effekter och varför de uppstår 

undersöks. 

3.2 HÅLLBARHET 

Begreppet hållbar utveckling syftar till att visa en önskvärd riktning för 

samhället. För att kunna tala om ett socialt konstruerat begrepp som 

hållbar utveckling måste begreppet förklaras. (Wangel, 2013. s. 88) 

   Hållbarhet handlar i grunden om sättet vi lever på är förenligt med 

långsiktig överlevnad. Är vår värld stabil nog att klara människosläktets 

fortlevnad? Hur lever vi egentligen? Har vi en hållbar utveckling eller måste 

vi ändra inriktning mot ett mer hållbart samhälle? Vilka insatser behövs iså 

fall för det? Begreppet är komplext och för att informera och ge råd om 

hur en hållbar utveckling kan ske tillsatte FN en kommission som leddes av 

Norges tidigare statsminister Gro Harlem Brundtland.  År 1987 gavs en 

rapport ut från kommissionens arbete där en välkänd definition av hållbar 

utveckling står sammanfattad. 

” Sustainable development is development that meets the 

needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs.” (FN, 1987. del 

1, kap 2)  

3.2.1 Globalt arbete för hållbarhet 

Our common future eller Brundtlandrapporten är en global agenda för 

förändring som förklarar begreppet hållbar utveckling med en modell som 

består av tre delar som alla står i relation till varandra; en ekologisk, en 

ekonomisk och en social. Varje land uppmanas i rapporten att arbeta 

tillsammans mot en hållbar utveckling men att samtidigt ta eget ansvar och 

skapa egna konkreta innebörder och handlingsprogram för hur man vill 

arbeta mot de olika dimensionerna av begreppet. (FN, 1987. del 1, kap 1) 

   Det är viktigt att poängtera att dessa dimensioner av begreppet 

hållbarhet också är socialt konstruerade. Därför förklaras kortfattat 

utgångspunkterna för de tre dimensionerna i denna uppsats.  
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Grunden för en ekologisk hållbarhet handlar om att använda sig mer av 
förnyelsebara resurser för att kunna skapa ett kretslopp utan uttag av 
ändliga resurser. Ekologisk hållbarhet handlar också om att bevara den 
biologiska mångfalden. Den sociala hållbarheten har sin kärna i ett jämlikt 
och rättvist samhälle där alla känner ett större välbefinnande. Grunden för 
en ekonomisk hållbarhet är lönsamhet utan att leva över våra tillgångar. En 
ökning av det ekonomiska kapitalet får inte ske på bekostnad av de andra 
dimensionerna av hållbarhetsbegreppet. Ekonomisk hållbarhet är inte ett 
mål i sig och är därför ett problematiskt begrepp. (Wangel, 2013. ss.89-91, 
121) 

Bild 9. Venndiagrammet visar att hållbarhetsbegreppets tre dimensioner 
har lika vikt och värde. Källa: Författaren 
 
Det finns både synergieffekter och konflikter mellan och inom de tre 
dimensionerna. Hållbar utveckling är konfliktfyllt, det verkar vara 
ofrånkomligt att de tre dimensionerna skapar konsekvenser för varandra. 
   Det påpekas i rapporten Our common future att den ekonomiska 
dimensionen ofta går före de andra dimensionerna (FN, 1987. del 1, kap 
1). Brundtlandrapporten har fått kritik just för att den ekonomiska 
hållbarheten ofta går före den ekologiska. Ett exempel som tas upp i 
artikeln Sustainable development in a post-Brundtland world är de 
maktrelationer som finns mellan myndigheter och företag som står för en 

icke-hållbar utveckling. I dessa maktrelationer vinner ofta den ekonomiska 
hållbarheten mot den ekologiska. (Sneddon, Howarth & Norgaard, 2006. 
s.254) 
   FN:s klimatpanel IPCC inrättades för att förse världen med ett tydligt 
vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller 
klimatförändringarna och dess påverkan. IPCC redovisar under 2013-2014 
en samlad analys i tre delar av det vetenskapliga kunskapsläget om 
klimatets förändring i AR5, Assessment Report 5. Syftet med IPCC:s 
utvärdering är att ge beslutsfattare bästa möjliga vetenskapliga underlag 
för klimatrelaterade beslut. (IPCC, 2014 a)  
   Byggnadssektorn påverkar samhällets hållbara utveckling. Enligt FN:s 
klimatpanel IPCC:s analys stod byggnadssektorn år 2010 för ungefär 32% 
av energianvändningen. Om ingenting görs så väntas utsläppen av 
koldioxid från byggnadssektorn att öka med 50-150 % till år 2050. (IPCC, 
2014 b. s.25)  
   UN Habitat är ett FN-organ som främst fokuserar på bosättningsfrågor 
för en hållbar urban framtid. De pekar på att den starka urbaniseringen i 
världen skapar en framtid där de flesta människor bor i städer, 6 av 10 
personer väntas bo i urbana områden år 2030. Trots att världens städer 
bara tar upp ca 2% av jordens yta konsumerar de 78% av all energi som 
produceras. (UN Habitat 2014 a)  
   UN-Habitat arbetar därför för att stödja och förbättra politiken i 
länderna, både på nationell, regional och lokal nivå. De vill att alla 
regeringar utvecklar planer och policys som kan bidra till integrerade, 
socialt inkluderande, täta städer som främjar hållbar stadsutveckling och är 
motståndskraftiga mot klimatförändringar. Fysisk planering medverkar till 
att skapa ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle på detta 
vis. (UN-Habitat 2014 b) 

EKOLOGISK 
HÅLLBARHET

EKONOMISK 
HÅLLBARHET

SOCIAL 
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3.2.2 Sveriges arbete för hållbarhet 

I Sverige utgörs miljölagstiftningen framför allt av Miljöbalken. Enligt 

Miljöbalkens 1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde står följande: 

”1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 

miljö.” (Miljöbalk 1998:808) 

Miljöbalken är en ramlag, vilket innebär att reglerna inte är exakta och 

avvägningar mellan Miljöbalkens bestämmelser måste göras. Plan- och 

bygglagen är den främsta lagen och instrumentet för planering. Den 

beskriver genomgående vikten av en hållbar utveckling. Enligt Plan- och 

bygglagens 1 kapitel står det beskrivet: 

”1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av 

mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar 

till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, 

främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 

livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 

kommande generationer.” (Plan- och Bygglag 2010:900) 

För att strukturera miljöarbetet i Sverige har riksdagen ett system med 

miljömål (Regeringen, 2014 a). Det består av ett generationsmål, 24 

etappmål samt 16 miljökvalitetsmål. Riksdagens definition av 

generationsmålet lyder: 

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 

generation lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser." (Miljömål, 2014 a)  

De miljökvalitetsmål som har en tydlig koppling till denna uppsats enligt 

författaren är Begränsad miljöpåverkan som bl.a innebär att Sverige, enligt 

den tidigare nämnda FN:s klimatkonvention, ska stabilisera halten av 

växthusgaser så att människans påverkan på klimatsystemet inte längre är 

ett hot. Riksdagen har antagit en konkret vision om att Sverige år 2050 inte 

ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och alltså vara klimatneutralt. 

Genom Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö definieras bland annat med 

att byggnader ska utformas på ett miljöanpassat sätt och berör alltså också 

uppsatsens ämne. Miljökvalitetsmålet Levande skogar syftar till att skydda 

skogens värde för biologisk produktion samtidigt som biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden och sociala värden ska värnas genom ett hållbart 

skogsbruk. (Miljömål, 2014 b) 

   Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och 

Trafikverket fick i februari 2014 tillsammans ett uppdrag från regeringen 

att skapa en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Behovet 

bakom detta uppdrag är den pågående urbaniseringen och eftersom 

samhällsplanering och byggande är en viktig del i den hållbara 

stadsutvecklingen behövs en ökad kunskapsspridning om hållbara städer. I 

uppdraget lyfts problematiken kring sammanvägningen av de olika 

dimensionerna av hållbarhet. Inom samverkansprojektet Hållbara städer 

ska man därför ta fram en vägledning hur man arbetar med Plan- och 

bygglagens hållbarhetsbestämmelser. Uppdraget väntas redovisas juni 

2015. (Regeringen, 2014 b)  

3.2.3 Ekologisk hållbarhet med trästommar 

Trä har börjat användas som konstruktionsmaterial i byggnader med fler 

än två våningar och beskrivs ofta i debatten som ett ekologiskt hållbart 

material med stora fördelar för miljön (Östman, 2012. s.9). Ett ökat 

byggande i trä anses ha mindre klimatpåverkan än andra material. Trä ses 

som ett förnyelsebart byggmaterial. Trä binder koldioxid och det krävs 

relativt lite energi vid utvinningen av materialet. Tillgången på råvaran 



     
  

24 
 

finns ofta nära själva byggplatsen vilket minskar transportbehovet. (Stehn 

et al, 2008. s.9)  

   Ett långsiktigt hållbart skogsbruk är förutsättningen för att trä som 

konstruktionsmaterial ska kunna beskrivas som ett klimatvänligt alternativ. 

För att kunna tala om trä som en förnyelsebar resurs krävs bl.a att 

skogsbruket är hållbart, fastslår en rapport från Chalmers tekniska 

högskola (Brunklaus, Bauman, 2002. s. 16). 

   Detta uppnås enligt Skogsstyrelsen genom att man skyddar vissa 

skogsområden helt och visar hänsyn till miljön i bruket av skogen. 

Skogsägarna som avverkar träden bör därför plantera nya träd som växer 

och åter binder in koldioxid från atmosfären. (Skogsstyrelsen 2014 a)  

 

Bild 10. Planterad tallskog i Gästrikland. Foto: Privat 

Med ett hållbart skogsbruk kan koldioxid cirkulera från skogen till 

byggnadsmaterialet och sedan till skogen igen. Genom detta kretslopp , 

där den biologiska mångfalden i skogen värnas kan trä beskrivas som ett 

förnyelsebart byggnadsmaterial. (Skogsstyrelsen 2014 b ; Westerlund, 

2012. ss.8-15)  

Bild 11. Träets kretslopp. Källa: Svenskt trä. 

Skogen och koldioxid hör ihop i ett kretslopp enligt figuren ovan. I trädens 

blad eller barr sker fotosyntesen då solenergin fångas upp och omvandlas 

med koldioxid till näring för träden. Träden använder sedan kolhydrater för 



     
  

25 
 

att kunna växa och det som inte används lagras i stam, rötter och grenar. 

Koldioxid lagras på detta vis i trädet i form av grundämnet kol. Utöver 

själva lagringen frigörs även syre under processen. (GS, 2014 b. s.2) 

   Trä som byggnadsmaterial kan återanvändas och återvinnas. Uttjänta 

produkter som inte längre kan användas återvinns som bioenergi eller så 

förmultnar materialet. I dessa processer frigörs koldioxiden till atmosfären 

igen, men i och med det ovan beskrivna kretsloppet så fångas koldioxiden 

upp av träden och blir näring för nya träd genom att man återplanterar 

skog.  (GS, 2014 b. s.4)   

   Byggnadsmaterialet trä som utvinns ur skogen både lagrar och binder 

koldioxid, ett flerbostadshus med trästomme lagrar kol under hela sin 

livslängd. Det finns två olika sätt att minska koldioxiden i atmosfären. Det 

ena är att reducera utsläppen i atmosfären och det andra är att ta bort 

koldioxid och förvara det. (Stehn et al, 2008. ss. 9-10; Ekvall, 2006. s.3) 

   Den nationella träbyggnadsstrategin lyfter också fördelarna med trä som 

en förnyelsebar resurs i bakgrunden till det direktiv som ledde till strategin 

(Ds 2004:1. ss. 139-140). Erik Serrano, professor vid institutionen för bygg- 

och energiteknik på Linnéuniversitetet i Växjö uttalar sig i boken Mod att 

bygga i trä om förutsättningen att tala om materialet trä som 

förnyelsebart: 

”I kombination med ett hållbart skogsbruk kan vi idag 

konstatera att träet är det enda fullt förnyelsebara 

byggnadsmaterialet.” (Johansson, 2013. s.49)  

 

Tillverkningen av byggnadsmaterialet trä är inte lika energikrävande som 

exempelvis vid tillverkningen av betong. (Växjö kommun, 2013 s. 6 ; 

Östman, 2012. s.9) 

   Forskning har genomförts på området som visar att träkonstruktioner 

kräver förhållandevis lite energi. Gustavsson och Sathre (2009) visar att 

träbaserade väggsystem innebär 10-20% mindre energianvändning jämfört 

med traditionella väggsystem i betong. (Gustavsson, Sathre, 2009 s.255) 

Denna studie lyfter FN:s klimatpanel IPCC i det nionde kapitlet av 

Mitigation report 2014 för att beskriva materialets bevisade fördelar. 

(IPCC, 2014 c. s. 27-28).  

3.2.4 Livscykelanalys 

Ett verktyg för att mäta en byggnads sammanlagda miljöbelastning från 

vagga till grav genom produktion, brukskede och demontering är LCA, 

livscykelanalys. (Gustavsson, 2013. s. 143) 

   Sådana analyser har fått kritik för att de är beroende av forskarens val, 

förkunskaper och värderingar. Enligt en rapport från Svenska miljöinstitutet 

bör en LCA välja metoder med bred acceptans och genomföras med 

forskare från olika konkurrerande branscher för att uppnå ett mer 

accepterat resultat. (Ekvall, 2006. s.16)  

   Leif Gustavsson är professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet och har 

forskat mycket kring byggnaders miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv. 

Flera av hans studier visar på att stommaterialet trä har en lägre 

energiförbrukning och ett lägre koldioxidutsläpp än andra stommaterial 

som exempelvis betong. (Gustavsson, 2013. ss. 146-147)  

   I Växjö kommuns strategi Växjö- den moderna trästaden stödjs denna 

uppfattning att en byggnad med trästomme ur ett livscykelperspektiv har 

lägre energi- och koldioxidutsläpp än motsvarande hus i annat 

stommaterial. Det är egentligen bara i användningsfasen som 

energibehovet inte skiljer sig så mycket mellan byggnadsmaterialen, i den 

fasen är istället valet av uppvärmningssystem viktigt. (Växjö kommun, 

2013. s. 6) 

   I en forskningsartikel publicerad i tidskriften Energy and buildings 

understryker Gustavsson, Joelsson, & Sathre vikten av att använda LCA när 

man utvärderar miljöpåverkan och energiförbrukning hos byggnader. 

Deras resultat visar även att valet av uppvärmningssystem i byggnaden 

påverkar energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. (2009. ss.230,240)  
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Även rapporten från Chalmers tekniska universitet Vad innebär ett ökat 

träbyggande i Sverige för miljön dras slutsatsen att uppvärmningssystemet 

är viktigare än materialvalet, särskilt under användningsfasen. (Brunklaus, 

Baumann, 2002. s.16) 

   Fjärrvärme från biobaserade kraftvärmeverk anser Gustavsson vara en 

bra källa för uppvärmning av resurssnåla och klimatsmarta byggnader. 

(Gustavsson, 2013. s. 155)  

3.2.5 Social hållbarhet med trästommar 

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson pekar i skriften från 

landsbygdsdepartementet Skogsriket, med värden för världen på de 

möjligheter som ett hållbart skogsbruk skapar. Trä är socialt hållbart då det 

skapar arbetstillfällen för Sverige som skogsnation, varav många 

arbetstillfällen på landsbygden. Visionen Landsbygdsdepartementet har är 

att med en balanserad skogspolitik möjliggöra ännu fler jobb och ta till vara 

på de värden skogen erbjuder på ett bättre sätt i framtiden. 

(Landsbygdsdepartementet, 2011. ss.3,7) 

               Bild 12. Upplag av träd efter avverkning. Foto: Privat 

Skogbruk och trävaruindustrin sysselsätter drygt 62 000 personer i Sverige 

och står för 10 % av den totala sysselsättningen inom tillverkning och 

utvinning, energi och miljö. (SCB, 2011) 

3.2.6 Ekonomisk hållbarhet med trästommar 

Regeringen har ekonomiska intressen i skogen och i byggnadsmaterialet 

trä. Sverige exporterade skog- och skogsindustriprodukter för 128 

miljarder kronor under 2010, viket är 11 % av den totala exporten av alla 

varor för Sverige. Trä är en viktig faktor för vår samhällsekonomi. Genom 

att med hållbarhet som utgångspunkt bedriva skogspolitik kan intressen 

värnas ur alla tre dimensioner av hållbarhetsbegreppet. Hållbarhet är 

grunden för allt nyttjande av råvara, enligt landsbygdsminister Eskil 

Erlandsson. (Regeringen, 2014 e) 

   Ur en ekonomisk hållbarhetsaspekt kan materialet trä på ett 

konkurrenskraftigt sätt jämföras med andra byggnadsmaterial. I rapporten 

Byggandet av flerbostadshus i trä. Erfarenheter efter tre års observationer 

av träbyggandets utveckling beskrivs bland annat träets låga vikt som en 

fördel då transportkostnaderna blir lägre för prefabricerade byggdelar av 

trä än av betong. Även kostnaderna för byggkranar och själva montaget av 

byggelementen är lägre för träbyggnader än om man bygger med betong. 

Vill man ändra eller komplettera byggnaden är det billigare att borra eller 

såga i trä än i betong. (Stehn et al, 2008. s. 8) 

   Eftersom att byggtiderna i projekt med trä med hög prefabriceringsgrad 

är kortare gentemot andra material blir även dessa projekt 

kostnadseffektiva. (Johansson, 2013. s.32)  

   De nya effektiva byggmetoderna med hög prefabriceringsgrad bidrar 

tillsammans med de miljöfördelar som finns med träkonstruktioner till en 

hållbar ekonomisk utveckling. (Östman, 2012. s.9) 
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3.3 SÄKERHET  

Förbudet i 1874 års byggnadsstadga mot att använda trästommar i 

bebyggelse över två våningar berodde på den brandrisk som materialet 

innebar i städerna. Städerna byggdes tätare i och med industrialiseringen i 

Sverige på 1800-talet samtidigt som husen värmdes upp med öppna 

eldstäder. Därför utgjorde byggnadsmaterialet trä under denna tid en 

säkerhetsrisk för samhället. För att skydda de växande städerna mot 

stadsbränderna förbjuds materialet i byggnader med fler än två våningar.  

   Byggnaderna i Sverige har sedan tiden då förbudet mot trä utfärdades 

blivit mer moderna. Nya uppvärmningssystem har ersatt de öppna 

eldstäderna som enda värmekälla. När Boverket utfärdade de nya 

byggreglerna år 1994 togs förbudet mot trä bort och de materialbaserade 

reglerna ersattes av funktionsbaserade regler..   

   Trä kan alltså användas i bärande konstruktioner under samma krav och 

förutsättningar som andra material. Om en byggnad visar sig inte uppfylla 

de funktionsbaserade kraven kan byggnadsnämnden kräva sanktioner 

enligt Plan- och bygglagens 11 kapitel. (Östman, 2012. s.27;Plan- och 

bygglag 2010:900) 

   Alla nybyggnationer, ändringar eller ombyggnationer i Sverige regleras av 

Boverket. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är ansvariga för 

befintliga byggnaders regler om brandskydd.  

   Mer kunskap krävs för att ständigt kunna förbättra byggnadstekniken vid 

byggande av flerbostadshus i trä. Skydd mot brand, problem med ljud och 

vibrationer samt fukt är viktiga aspekter inom allt byggande som särskilt 

lyfts i denna uppsats. 

3.3.1 Brandskydd  

Det faktum att trä är brännbart skapar en misstänksamhet mot trä som 

konstruktionsmaterial i flerbostadshus. Många länder har fortfarande 

inskränkande bestämmelser mot trä som byggnadsmaterial. I Sverige klarar 

träkonstruktioner de funktionskrav som Boverket ställer på alla byggnader. 

Ett flerbostadshus som är uppfört med trästomme är därför lika 

brandsäkert som ett flerbostadshus uppfört i något annat material. 

(Östman, 2012 s. 9) 

   De krav som måste uppfyllas för brandsäkerhet står skrivna i det femte 

kapitlet av BBR (20, s.17-30). Reglerna uppdateras och därför ges ändringar 

ut ibland. Kraven som Boverket ställer innebär bl.a att byggnaderna måste 

uppfylla en viss bärförmåga och stabilitet vid brand samt en avskiljande 

förmåga som skyddar mot brandspridning mellan brandceller samt kring 

den bärande konstruktionen. Därför används ofta gips för att klä in 

trästommen beskriver en informant på Boverket. (Informant Brandingenjör 

Boverket, 11 april 2014) 

3.3.2 Ljud och vibrationer 

Kritik finns mot bristande lägenhetskvaliteter i flerbostadshus med 

trästomme då de anses har större problem med ljud- och vibrationer än 

ett flerbostadshus med betongstomme. För att uppnå de funktionskrav 

som finns tar man ofta till åtgärder med dubbelt dimensionerade bjälklag, 

vilket skapar konsekvenser i jämförelse med de enkelt dimensionerade 

bjälklagen i betong. (Johansson, 2013. s.30).   

   Enligt Boverkets rapport Sundsvalls inre hamn visar det bostadsområdet 

att deras flerbostadshus med trästommar har klarat kraven för både ljud 

och vibrationer som står skrivna i det sjunde kapitlet i BBR. Inre hamnen 

har blivit särskilt uppmärksammat just för deras låga ljudnivåer. (Boverket, 

2006. s. 27; BBR 20, s. 122-125).   

   Inre hamnen i Sundsvall är därför ett exempel på att träbyggnader inte 

behöver innebära större problem med ljud- eller vibrationer och att det 

finns lösningar.  
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3.3.3 Fukt 

Fuktproblem i byggande med trä kan uppstå, särskilt under 

byggnationsfasen. Fukten kan sprida sig genom stommen och skada 

byggnaden. Det finns olika typer av åtgärder för att minska problemen 

med fukt i flerbostadshus byggda av trä, exempelvis med luft- och 

ångtätande skikt i konstruktionen och god ventilation i byggnaden. 

(Johansson, 2013. ss. 30-31) 

   Genom en hög grad av 

prefabricering minskar 

fuktproblemen eftersom att 

byggnaden då tillverkas i en 

skyddad fabriksmiljö. När 

byggdelarna ska flyttas från 

transporten till 

monteringsplatsen krävs det 

väderskydd för att undvika 

väta vid eventuell nederbörd. 

Med ett väderskydd minskar 

även riskerna för fuktskador 

under monteringsprocessen. 

(Nilsson, 2009. ss. 34-36).  

Bild 13. Väderskydd under 

byggfasen av Strandparken i 

Sundbyberg. Foto: Privat 

3.4 UTFORMNING 

Enligt BBR gäller att byggnader, oavsett material, ska uppföras med ett 

avstånd på minst 8 meter.  

Denna regel påverkar utformningen för alla byggnader för att möjliggöra 

att det finns ett tillräckligt skydd mot spridning av brand. (Östman, 2012 s. 

168)  

   2000-talets svenska trähus har en högre höjd i förhållande till betonghus, 

förutsatt att samma typ av tak används. Flerbostadshus med stomme av 

trä har högre dimensionerade bjälklag. Anledningen till att bjälklagen 

dimensioneras högre är bl.a för att kunna uppfylla kraven på ljud och 

vibrationer.  

  Bjälklag i trä dimensioneras därför med dagens teknik till att bli ungefär 

dubbelt så höga jämfört med de traditionella bjälklagen på marknaden 

som är gjutna av betong. (Informant Martinsons 23 april 2014)  
   De högre dimensionerna av bjälklagen påverkar och skapar olika 

konsekvenser för utformningen av husen med trästomme. På grund av att 

en byggnad med trästomme har en högre höjd krävs det också mer 

material till uppförandet av byggnaden. Det krävs även fler trappsteg i 

trapphusen i en sådan byggnad jämfört med en byggnad med stomme i 

betong. 

   En marginell men ändå något ökad skuggeffekt mot omgivningen kan 

upplevas på grund av att ett flerbostadshus med stomme av trä i ett visst 

antal våningar blir högre än ett flerbostadshus med stomme i betong med 

samma antal våningar.     

   De högre våningsplanen som trästommen resulterar i kan även skapa 

konsekvenser för den visuella upplevelsen av byggnadernas fasader. 

Eftersom att varje våningsplan blir lite högre skapas ett mätbart längre 

avstånd mellan varje våningsplan. Från utsidan kan detta upplevas om man 

jämför en byggnad med stomme av betong och en byggnad med stomme 

av trä. Om dessa byggnader har likadana fönster så kommer 

träbyggnadens fönster vara placerade med något längre avstånd vertikalt 

från varandra än betongbyggnadens. Denna effekt skapas på grund av att 

de högre dimensionerade bjälklagen i en trästomme.  
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3.5  SAMMANFATTNING AV KUNSKAPS- OCH 

FORSKNINGSÖVERSIKT 

Enligt ovanstående teoretiska begrepp finns flera anledningar till att öka 

byggandet med trästommar.  

   Under punkt 3.2 Hållbarhet beskrivs för- och nackdelar med 

träkonstruktioner ur de tre dimensionerna av hållbarhetsbegreppet. Ur 

den ekologiska hållbarhetsaspekten beskrivs trä som ett förnyelsebart 

material som lagrar koldioxid, minskar transporter och kräver mindre 

energi vid tillverkningen. Materialet är socialt hållbart då det skapar 

arbetstillfällen inom skogsbruk och trävaruindustrin. Ekonomisk hållbarhet 

uppnås genom exempelvis hög prefabriceringsgrad och nya byggsystem. 

   Materialet trä klarar BBRs krav ur säkerhetsaspekterna brand, ljud- och 

vibrationer samt fukt tillsammans med andra material. Detta beskrivs 

under punkt 3.3 Säkerhet.  

   Utformningsmässigt skapar träkonstruktioner konsekvenser på den 

omgivande miljön då den högre dimensioneringen av bjälklagen i 

förhållande till betong resulterar i en högre totalhöjd. I övrigt beskrivs de 

generella kraven som gäller för alla byggnader under punkt 3.4 Utformning 

med bl.a kraven i BBR som tillåter åtta meter mellan byggnader. 

   Kunskaperna som har inhämtats i detta kapitel Kunskaps- och 

forskningsöversikt kommer att användas till att analysera fallstudien. 
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4. FALLSTUDIE:  
KVARTERET LIMNOLOGEN  

I VÄXJÖ KOMMUN 
 

4.1 ”VÄXJÖ- EUROPAS GRÖNASTE STAD” 

Växjö kommun marknadsför sig under parollen ”Växjö- Europas grönaste 

stad”. Bakom varumärket står en politisk enighet för ett brett miljöarbete i 

kommunen. Växjö kommun var år 1996 den första staden i världen med 

visionen att bli fri från fossila bränslen. (Växjö kommun, 2014 a.)  

Bild 14. Växjös läge i Sverige. Bildkälla: GET, Modifierad av författaren 

Det är oklart om Växjö faktiskt är den grönaste staden i Europa men 

kommunen arbetar för att leva upp till sitt varumärke på olika sätt, bl.a har 

de antagit dokumentet Miljöprogram med miljömål som styr kommunens 

strävan mot en grönare stad. (Växjö kommun, 2014 a; Växjö kommun, 

2010. s.3) 

   Tillsammans arbetar hela den offentliga sektorn, näringslivet, akademin 

och invånarna i Växjö för en hållbar framtid. Växjös miljömål omfattar 

bland annat visionen om ett fossilbränslefritt Växjö år 2030. De fossila 

koldioxidutsläppen ska enligt målet minska med 55 % per invånare till år 

2015 jämfört med år 1993. Efter en avstämning år 2008 redovisades en 

minskning med 35 % per invånare. (Växjö kommun, 2010. s. 13) 

4.2 TRÄSTRATEGI 

Växjö var pionjärkommun i Sverige när det gäller höga hus i trä. Det första 

femvåningshuset Wälludden byggdes redan år 1995. (Växjö kommun, 2014 

c) 

   Kommun blev inspirerad av regeringens nationella träbyggnadsstrategi 

(Ds. 2004:1) och antog en egen kommunal strategi för att öka 

träbyggandet i kommunen år 2005, Mer trä i byggandet. I denna strategi 

valde Växjö att särskilt fokusera träbyggandet på området Välle Broar. 

(Westerlund, 2012. s. 29)  

   Syftet med den lokala strategin Mer trä i byggandet var att tillsammans 

med forskning och näringsliv verka för att utveckla användningen av trä i 

byggandet. Välle Broar utpekades som området där den moderna 

trästaden ska byggas. (Växjö kommun, 2005. s.8) 

   Projektkoordinator och informationsansvarig för Välle Broar är Hans 

Andrén och han förklarar att kommunen tillsammans med den privata 

markägaren Södra ser till att området byggs med stommar i trä genom att 

de bara accepterar sådana projekt (Andrén, 22 april 2014). 

  Enligt Växjö kommuns planchef Djana Micanovic styr och uppmuntrar 
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kommunen byggandet i trä med politiska strategier eftersom att 

träbyggande inte kan regleras med Plan- och bygglagen. Därför krävs det 

andra sätt att jobba med frågan menar planchefen. (Micanovic, 17 april 

2014) 

   Kommunfullmäktige i Växjö antog förra året, 2013, en vidareutvecklad 

trästrategi som vidgar begreppet till hela Växjö stad, Växjö - den moderna 

trästaden. (Växjö kommun, 2013). Micanovic uttalar sig om att det är 

viktigt att strategierna hålls aktuella: 

”-Så som tekniken och intresset att bygga mer i trä utvecklas 

uppdateras också strategierna med jämna mellanrum. Det 

är en jätteviktig fråga för politiker i kommunen.” (Micanovic, 

17 april 2014) 

Bo Frank är kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun och han 

berättar att Växjö kommun länge har satsat på träbyggande.  

”- Växjö kommun har byggt flest flerbostadshus i trä i hela 

Sverige under denna 20-årsperiod som det har varit tillåtet. 

Växjö kommun satsar med den nya träbyggandsstrategin på 

ett ökat träbyggande i kommunen. (Frank, 23 april 2014) 

I den nya strategin står det att andelen träbaserat byggande hos de 

kommunala bolagen år 2015 ska vara 25 % och år 2020 ska andelen vara 

50 % (Växjö kommun, 2013. s. 5). 

   Politiken har alltså gett ett tydligt uppdrag till sina egna kommunala 

bolag att de skall bygga mer i trä. Sådana uppdrag kan naturligtvis inte ges 

till externa aktörer. Genom att de kommunala bolagen samarbetar med 

marknadens aktörer och forskare kan träbyggandet stärkas i kommunen. 

Som markägare kan Växjö kommun ställa krav på vad som produceras vid 

markanvisning. (Växjö kommun, 2013. s. 8)  

   Peter Rydell var tidigare projektledare för Välle Broar men är numera 

pensionär. Han skrev i artikeln Växjö trästad är inte gammal – den byggs 

nu i tidningen Stadsbyggnad att det är i just markanvisningsavtalen som de 

villkor kopplade till träbyggande regleras från kommunens sida.  

Att trä är faktiskt är ett reellt alternativ till betong idag märks i Växjö 

kommun menar Rydell som samtidigt ifrågasätter om betong kommer stå 

sig som ett alternativ i framtiden med tanke på miljö- och energifrågor.  

(Rydell, 2013. ss. 24-25) 

4.3 ÖVERSIKTSPLAN 

Växjö kommuns översiktsplan Översiktsplan, del Växjö stad omnämner 

varken kommunens träsatsning eller området Välle Broar direkt (Växjö 

kommun, 2012). Översiktsplanen beskriver istället mer generellt 

kommunens arbete för en hållbar framtid och berör området Välle broar 

inom ramen för ett större område Teleborg-universitetet (Växjö kommun, 

2012. ss.4-6,13). 

   Eftersom att översiktsplaner inte reglerar någonting formellt, bortsett 

från redovisningen av riksintressen, skulle Växjö kommun kunna beskriva 

arbetet med ökad träbyggnad och området Välle Broar. Gösta Blücher ser 

därför inget hinder för att inte Växjö kommun skulle kunna ta in 

träbyggnadsstrategin i översiktsplanen. (Blücher, 23 april 2014) 

   Kommunpolitikern Bo Frank menar att det var på grund av att 

Översiktsplan, del Växjö stad är nyare som området Välle Broar inte nämns 

i den. Växjö kommun har helt enkelt valt att inte reglera träbyggande i 

Översiktsplanen, utan i strategin Växjö- den moderna trästaden istället. 

(Frank, 23 april 2014) 

4.4 OMRÅDET VÄLLE BROAR 

Området Välle broar ligger mellan sjön Trummen i öster och Södra 
Bergundasjön i sydväst. Norr om området är Växjösjön och Växjö 
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stadscentrum. Söder om Välle broar ligger Linnéuniversitetets område 
med campus.   

 
Bild 15. Området Välle Broar markerat med streckad linje.  

Bildkälla: GET, Modifierad av författaren. 
 
Sveriges idag mest omfattade satsning på byggande med stommar i trä 

pågår i detta område. Växjö kommun vill med Välle broar skapa en 

stadsmässig och mångfunktionell länk mellan centrum och 

universitetsområdet. (Växjö kommun, 2014 b)   

   Välle broar är 15 hektar stort och omfattar flera olika träbyggnadsprojekt 

i olika skeden. Inom en tidsperiod på 10-15 år planerar man att varje år 

bygga ett eller två projekt för att hela tiden föra utvecklingen framåt i 

området. Kommunen planerar för både fler bostäder och kommersiella 

lokaler. De företag som vill bygga i trä är välkomna men de som inte vill 

bygga i trä får söka sig till andra delar i Växjö. Flera projekt står redan 

färdiga i området, däribland kvarteren Portvakten och Limnologen. 

(Teleman, 2012. ss. 10-12; Växjö kommun, 2014 c) 

   Växjö kommun arbetar tillsammans med Linnéuniversitetet, SP och 

träindustrin för att främja forskning. Alla byggprojekt inom området ska 

vara öppna för FoU-insatser med statlig finansiering. Detta innebär att 

forskning får utföras av universitet och institut för att utveckla kunskapen 

kring träbyggande i samhället. Det utförs därför mycket forskning på 

byggprocessens alla skeden inom projekt i Välle Broar. (Teleman, 2012. s. 

11; Westerlund, 2012. s. 32) 

   Hans Andrén understryker vikten av ökad kunskap inom 

träbyggnadsområdet tillsammans med fler aktörer som vill bygga i trä för 

att kunna stärka träets roll på marknaden: 

”Det forskas för lite och utbildas inte tillräckligt många inom 

träbyggnadsområdet idag för att kunna möta en ökad 

efterfrågan på flerbostadshus med trästomme i framtiden. 

Det finns även för få träbyggnadssystem och alldeles för få 

aktörer på marknaden vilket leder till en svag konkurrens.” 

(Andrén, 22 april 2014) 

Det finns en stor efterfrågan på ett ökat antal utbildningsplatser inom 

träbyggnadsområdet. Därför startar Linnéuniversitetet i Växjö nya 

utbildningar inom träbyggande under hösten 2014. Kurserna på 

Linnéuniversitet ges i samarbete med näringslivet och syftar till att 

utveckla kompetensen inom området med kurser som Industriellt 

N 
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träbyggande, Brandsäkerhet i trähus, Bärande träkonstruktioner och 

Klimat- och energieffektivt byggande. (Linnéuniversitetet, 2014) 

4.5 KVARTERET 

LIMNOLOGEN 

 

Limnologen består av fyra byggnader 

som alla är i åtta våningar och 

sammanlagt omfattar 134 

bostadsrättslägenheter. Kvarteret 

uppfördes mellan år 2006-2009 och var 

när det stod färdigt Sveriges högsta 

flerbostadshus med stomme av trä. 

(Serrano, 2009. s.22) 

 

Bild 16: Flygfoto över kvarteret Limnologen.  

Källa: GET. Modifierad av författaren 

Kvarteret blev en del av Välle Broar hösten 2005 då företaget Midroc 

Property Development köpte fastigheten och blev byggherre för projektet.  

Ett villkor Växjö kommun hade för att Midroc skulle få köpa och bebygga 

Limnologen var att de skulle uppföra byggnaden i materialet trä. (Serrano, 

2009. s.24)   

   Anders Persson, projektchef på Midroc, beskriver att företaget vid 

tidpunkten för upphandlingen såg detta som mycket intressant och att de 

inte kunde se någon större skillnad i kostnaden jämfört med annan 

byggteknik. (Persson, 24 april 2014) 

   Rapporten Byggandet av flerbostadshus i trä stödjer denna uppfattning 

att kostnaden för en trästomme i kvarteret Limnologen inte var högre än 

en stomme i annat material. Även produktionskostnaden för Limnologen är 

lägre än kostnaden för traditionell byggteknik. Det efterfrågas mer 

forskning för att kunna styrka detta och skapa en större efterfrågan på  

marknaden i framtiden fastslår rapporten. (Stehn et al, 2008. s. 23)  

Bild 17. Kvarteret Limnologen Foto:Privat 

 Även Anders Persson efterfrågar generellt mer kunskap kring träbyggande 

för att kunna möta konkurrenterna på ett mer effektivt sätt: 

”Det krävs fler leverantörer och kunniga entreprenörer för 

att befästa tekniken som är beprövad, och med detta 

kommer säkert kostnaderna att kunna sänkas för att 

konkurrera med t.ex betongindustrin.” (Persson, 24 april 

2014.) 

Parkeringshus 
Hus 1 
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Företaget Martinsons ansvarade för projektering, tillverkning och montage 

av trästommen i husen. Martinsons prefabricerade stommen av massivträ i 

en fabrik och monterade den sedan på plats under väderskydd för att 

undvika fuktproblem. (Informant Martinsons, 23 april 2014) 

   Byggnadernas bottenvåning är av 

betong och de sju våningarna över är 

uppförda med en stomme av massivträ. 

Anledningen till att bottenvåningen är av 

betong är att byggnaden på det viset blir 

tyngre och blir mer stabil. (Sten et al, 

2008. s. 17,19; Informant Martinsons, 23  

april 2014) 

   Bjälklagen av massivträ som bär upp 

våningsplanen i kvarteret Limnologen 

dimensioneras till höjden 525 mm enligt 

en representant från företaget 

Martinsons. Om byggnaden istället hade 

uppförts av betong hade bjälklagen haft 

dimensionen 270 mm. (Informant, 

Martinsons 23 april 2014)  

   Kontentan av detta är att ett bjälklag av 

trä har ungefär dubbelt så höga dimensioner som ett bjälklag av betong.  

   Anders Persson är fullt övertygad om att träbyggnadstekniken kommit 

för att stanna och menar att Midroc har positiva erfarenheter av 

träbyggande efter Limnologen: 

”Beslutet att bygga Limnologen i trä gav inte minst väldigt 

mycket medial uppmärksamhet och good will åt Midroc.” 

(Persson, 24 april 2014) 

4.5.1 Detaljplan 

Kvarteret Limnologen hade från 1997-2006 en detaljplan som tillät 

fyravåningshus. Den detaljplanen upprättades då det var aktuellt att bygga 

studentbostäder med stomme av betong av den dåvarande markägaren. 

Efter det att Midroc köpt fastigheten år 2005 och det beslutats att 

byggnaderna skulle uppföras med stomme av trä begärdes också en 

planändring i februari 2006 för att kunna bygga i åtta våningar. (Serrano, 

2009. s.24-25)  

   Som tidigare nämnt under rubrik 2.8 Planerarens PBL verktyg styr inte 

detaljplanen viket material en stomme uppförs i eftersom att Plan- och 

bygglagen inte reglerar detta. Däremot medger detaljplanen en reglering i 

höjd, i detta fall genom bestämmelse av våningsantal. Enligt Boverket är 

det inte alltid nödvändigt att ange höjd på byggnader utan att det kan 

räcka att ange våningsantal. Om det finns det ett uttalat syfte med att 

tillåta en viss höjd, exempelvis utsikt, upplevelse av gaturum eller 

dagsljusinsläpp kan det vara nödvändigt att ange en höjd. (PBL 

Kunskapsbanken, 2014) 

Bild 19. Illustrationsplan över kvarteret Limnologen. Bildkälla: Växjö 

kommun 

Bild 18. Limnologens åtta 

våningar i kvarterets västra 

del. Foto: Privat 
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Byggnadsnämnden i Växjö antog den ändrade detaljplanen i slutet av april 

2006 och den vann laga kraft ungefär en månad senare. Enligt ett enkelt 

planförfarande ändrade byggnadsnämnden alltså detaljplanen från fyra 

våningar till högst åtta våningar i västra delen av området. (Växjö kommun, 

2006). 

   Ett enkelt planförfarande ska enligt Plan- och bygglagens 5 kap 7,15 §§ 

bl.a inte vara av stor vikt eller ha betydelse för allmänheten (2010:900). 

4.6 UTVÄRDERDING AV LIMNOLOGEN 

Som nämnt under rubrik 4.4 Området Välle broar är hela området där 

kvarteret Limnologen ligger i öppet för forskningsinsatser för att öka 

kunskapen kring byggandet av 2000-talets svenska trästäder. 

   Forskare från Linnéuniversitetet (tidigare Växjö universitet), 

Mittuniversitetet, Lunds universitet samt forskningsinstitutet SP Trä har 

genomfört mätningar från byggstarten av kvarteret som kommer att pågå 

under lång tid framöver. (Westerlund, 2012. s. 32) 

   Dessa utvärderingar av projektet är inom ramen för FoU-insatserna och 

sammanställdes år 2009 i en rapport av Erik Serrano. Viktiga aspekter i 

byggprocessen för Limnologen har följts upp med syfte att sprida kunskap 

och erfarenheter om träbyggande som är en del av syftet med området 

Välle Broar. (Serrano, 2009. s.2)  

   De forskningsresultat från Limnologen med koppling till två av de 

teoretiska begreppen, hållbarhet och säkerhet, som undersökts i denna 

uppsats sammanfattas nedan.  

4.6.1 Forskning kring hållbarhet  

Forskning har genomförts på hur ekologiskt hållbart kvarteret Limnologen 

är med avseende på energianvändning och utsläpp av koldioxid har 

beräknats med ett livscykelperspektiv. Forskarna har i studien förutsatt ett 

hållbart skogsbruk. Resultaten pekar på att mer bioenergi kan utvinnas av 

de restprodukter, exempelvis skogsavfallet än vad som används under 

själva produktionsfasen av Limnologen. Bioenergi kan även utvinnas i en 

framtida rivningsfas av kvarteret. Genom att ersätta fossila bränslen med 

biobränslen minskar utsläppen av koldioxid. Resultaten pekar även på att 

valet av uppvärmningssystem spelar stor roll på byggnadens 

energianvändning och koldioxidutsläpp. Limnologen värms med fjärrvärme 

från ett biobränslebaserat kraftvärmeverk vilket anses som ett hållbart 

alternativ.(Serrano, 2009. ss. 31-38) 

4.6.2 Forskning kring säkerhet  

Den brandtekniska dimensioneringen tog lång tid för projektet 

Limnologen. Myndigheterna var inte vana att tolka lagarna för högre 

trähus och tillämpningen av bestämmelserna varierar i olika delar av 

Sverige. Birgit Östman som är forskningsledare inom brandfrågor på SP Trä 

ger exempel på att det verkade svårt att bygga med synligt trä i 

lägenheterna trots att man hade sprinklersystem, vilket är konstigt. 

Östman fastslår att det krävs mer samsyn och entydiga besked gällande 

alla brandkrav som finns för byggnader inom Sverige. (Östman, 2012 s. 42)  

Genom att installera sprinklersystem i Limnologen har brandsäkerheten 

blivit mycket högre än i en motsvarande byggnad i annat material. I 

efterhand ses det som en onödig installation då den medfört stora 

kostnader och egentligen inte krävdes för att uppnå BBRs krav på 

brandsäkerhet. (Stehn et al, 2008. s.23) 

   Ljud- och vibrationsproblematik med kvarteret Limnologen har också 

undersökts. Resultaten visar att ljudisoleringen varierar beroende våning, 

ljuden ökar desto högre upp i byggnaden man bor. Forskarna kan dock inte 

helt fastslå dessa resultat utan efterfrågar vidare forskning. Vibrationerna i 

den typen av träbjälklaget som användes i Limnologen avtog relativt 

långsamt när forskarna jämförde med andra bjälklag i trä. Men 

vibrationerna i samma bjälklag mellan lägenheter minskade bara med 

hälften. (Serrano, 2009. ss. 57-64) 
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En annan studie som utförs på vibrationsspridningen i Limnologen visar att 

det är taket på byggnaden som är själva orsaken till vibrationerna. 

Forskningen slår fast att om taket på Limnologen förbättrades skulle 

problemen med vibrationer och ljud minska. (Serrano, 2009. ss. 53-56) 

   Fuktnivåer i Limnologen presenterades i en rapport från Linnéuniversitet 

år 2012. Den bedömer av fuktnivåerna är rimliga i förhållande till vad de 

brukar vara, de fuktnivåer som har uppmätts visar att stommen fungerar 

som tänkt. Under själva bygget av Limnologen uppmättes förhöjda värden 

av fukt, men dessa avtog snabbt och berodde troligen på byggfukt. 

(Enquist, Serrano. 2012 s.14)  

4.7  ANALYS OCH RESULTAT  

Kvarteret Limnologen analyseras vidare under denna rubrik och resultaten 

från fallstudien tillämpas och undersöks i förhållande till Kunskaps och 

forskningsöversikten.  

   Trästommar jämförs i denna analys med betongstommar eftersom att 

betong är det vanligaste materialet i byggnaders stomkonstruktioner på 

marknaden idag. Därför är analysen uppbyggd som en jämförelse mellan 

trä och betong utifrån resultaten i Kunskaps- och forskningsöversikten. 

4.7.1 Hållbarhet  

Om man förutsätter ett hållbart skogsbruk kan man tala om Limnologen 

som ekologiskt hållbar. En stomme av massivträ är förnyelsebar, tar upp 

koldioxid och kräver relativt lite energi. Men resultaten från fallstudien 

visar att valen av uppvärmningssystem spelar stol roll när man beräknar 

Limnologens miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det är 

alltså inte bara materialet i stommen som påverkar miljön, utan andra 

aspekter kan spela större roll för det totala miljöavtrycket. 

   Den sociala hållbarheten uppnås med Limnologen då hela kedjan från 

skogsbruket, prefabriceringen till monteringen av trästommen skapade 

arbetstillfällen. Kvarteret Limnologen skapar även arbetstillfällen inom 

akademin med alla de forskningsinsatser som gjorts och fortfarande pågår. 

   Kvarteret Limnologen har som en del av området Välle Broar en roll att 

öka kunskapsläget inom träbyggnadsteknik. Ökad kunskap ger en 

effektivare och mer hållbar byggprocess på olika sätt, inte minst ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Detta kan i sig leda till att fler företag börja 

intressera sig för att börja producera stommar i trä. Andrén pekar just på 

den bristande kunskapen och den svaga konkurrensen på marknaden. 

Kvarteret Limnologen spelar därför en mycket viktig roll i sitt utbildande 

syfte för att stärka byggandet av flerbostadshus med stomme av trä.  

   Sammanfattningsvis leder detta både till social och ekonomisk hållbarhet 

då kunskapsläget inom träbyggandet ökar i takt med att forskningen gör 

framsteg. Nya system och metoder kan tas fram för att minska kostnader 

för produktionen och öka kvalitén för de som ska leva i flerbostadshusen. 

4.7.2 Säkerhet 

Flerbostadshusen i kvarteret Limnologen byggdes med en massiv 

trästomme. Detta har skapat en diskussion med fokus på brandfrågan. 

   Limnologen visar att byggnader med trästomme drar ut på tiden i 

projekteringsskedet jämfört med byggnader med stomkonstruktion av 

betong. Detta beror till stor del på att myndigheterna inte har utarbetat 

klara och tydliga regler för brandkraven ännu. Projekteringstiden blir därför 

längre för stomkonstruktioner av trä än för betong. 

   Forskning har som har gjorts indikerar att det finns vissa problem med 

ljud- och vibrationer i Limnologen. Bygganden uppfyller de krav som finns i 

byggreglerna, men de ljud- och vibrationsnivåer som uppmätts är ändå 

inte helt tillfredställande. Byggnadsmaterialet betong uppfyller de kraven 

bättre än trä.  

   För att trästommar ska kunna jämföras och vara ett fördelaktigt 

alternativ till den konventionella byggtekniken med betongstommar måste 

vidare forskning leda till att förbättrad teknik för att klara dessa problem 



     
  

37 
 

tas fram. Den forskning som utförs visar nämligen att 

förbättringsmöjligheter för att minska ljud- och vibrationsproblemen finns 

med taket och delarna mellan lägenheterna. 

   Limnologen uppfördes med en bottenvåning i betong för att byggnaden 

skulle vara mer stabil. Detta är ett exempel på att trästommar klarar 

kraven som ställs i kombination med andra material.  

4.7.3 Utformning 

På grund av de tidigare beskrivna dimensionerna av bjälklagen hade 

flerbostadshusen blivit ungefär 1600 mm lägre om Limnologen uppförts i 

betong, förutsatt att samma typ av tak används. (Informant Martinsons, 23 

april 2014) 

  De olika dimensionerna av bjälklagen innebär att höjden på varje 

våningsplan skiljer 255 mm beroende på om stommen konstrueras av trä 

eller betong. Det krävs alltså ungefär ett trappsteg mer per våning i 

Limnologen jämfört med ett flerbostadshus med stomme i betong. Det går 

också åt en något ökad mängd material till Limnologen då husen blir högre 

med stomme av trä jämfört med om flerbostadshusen varit konstruerade 

med stomme av betong. 

Byggnadsnämnden i Växjö kommun valde att med ett enkelt 

planförfarande fördubbla det tillåtna våningsantalet från fyra till åtta 

våningar. Kvarteret påverkar den omgivande miljön och höjden skapar bl.a 

en viss skuggeffekt. Det kan därför ha funnits ett syfte med ändra 

detaljplanen för Limnologen med ett normalt planförfarande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 20. Kvarteret Limnologen, vy från väster. Foto: Privat 
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5. SLUTSATSER OCH AVSLUTNING 
 

Nedan presenteras de slutsatser som uppsatsen lett fram till. Svaren på 

frågeställningarna besvaras och därefter följer en avslutande diskussion 

samt förslag på vidare forskning inom ämnesområdet. 

5.1 SLUTSATSER 

- Hur och vilka har i Sverige arbetat för att öka byggandet med 

stommar av trä?  

Växjö kommun är med sina strategier för ökat träbyggande inom 
kommunen i framkant gällande träbyggande i Sverige. Men Växjö är inte 
den enda kommunen som bygger i trä, stommar av trä har byggts i flera 
andra kommuner, däribland Sundbybergs kommun med kvarteret 
Strandparken. 
   Med samverkansprojekt som exempelvis Trästad 2012 sprids kunskap 
och erfarenheter till fler kommuner kring att använda trästommar i 
flerbostadshus.  
   Som den tidigare ordföranden för den nationella träbyggnadsstrategin 
uttryckte sig har staten en skuld att betala tillbaka till träbyggandet, något 
som man alltså gör med en nationell strategi. Eftersom trä i fler våningar 
än två bara varit tillåtet enligt våra byggregler i Sverige i 20 år behövs de 
nationella satsningarna på byggnadsmaterialet. 
   Idag finns det tre olika typer av byggsystem på marknaden som 
kombineras med olika metoder, men dessa behöver utvecklas för att bli 
bättre och mer effektiva. Det är bara fyra företag som satsar på att bygga 
stommar av trä i vårt land. Detta visar att byggbranschen i Sverige är 
konservativ, det traditionella materialet betong stod fortfarande, år 2012, 
för 88% av marknaden. Det är svårt att bryta invanda mönster och 
förändringar går alltså långsamt inom byggsektorn. 

Kommuner, myndigheter, näringsliv och akademin behöver därför stödjas 
och uppmuntras att samarbeta kring träbyggande enligt 
träbyggnadsstrategin.  
   Ett sådant ökat samarbete kan exempelvis leda till att 
byggprojekteringstiden blir kortare för trä. Idag är projekteringstiden för 
byggnader med stommar av trä längre än för stommar av betong. 
   Limnologen är ett gott exempel på ett samarbete mellan olika aktörer. 
Forskningsarbetet som har skett och fortfarande sker kring Limnologen är 
mycket viktigt då det bidrar till en generell utveckling av kunskapsläget 
inom träbyggandet i Sverige. På det viset spelar Växjö kommun och 
kvarteret Limnologen en viktig roll i utvecklandet av alla 2000-talets 
svenska trästäder.  
 

- Vilka förutsättningar finns för att bygga flerbostadshus med 

stomkonstruktion av trä? 

När stadsbränderna härjade i de svenska trästäderna fram till slutet av 

1800-talet hade man inte samma förutsättningar att bygga höga 

trästommar som idag. Modern byggteknik möjliggör att trästommar, 

exempelvis i kombination med gips, uppnår de krav som ställs för alla 

byggnader genom BBR. Nya uppvärmningssystem har idag ersatt de öppna 

eldstäderna som ofta var orsaken till att stadsbränder utbröt. Idag har vi 

alltså tekniken att bygga flerbostadshus med stomme av trä med 

grundläggning och bottenvåning i betong på ett säkert vis enligt 

regelverket. Även att städerna byggs tätt idag finns det inte längre något 

hinder för att bygga med trästomme.  

   Men även att det inte finns tekniska hinder för att bygga stommar av trä 

finns det, liksom för alla byggnadsmaterial, många tekniska utvecklings- 

och förbättringsmöjligheter. Fler utbildningar inom träbyggnadsområdet 

på högskolor och universitet i Sverige skapar förutsättningar för utveckling 

inom området. 
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Det industriella byggandet är lösningen på att kunna bygga stommar av trä 

mer effektivt. Genom att byggdelar prefabriceras på industrier som ofta är 

belägna på landsbygden bidrar det moderna träbyggandet till att behålla 

arbetstillfällen på dessa platser i Sverige.  

   För att kunna öka byggandet av 2000-talets svenska trästäder krävs en 

ökad konkurrens genom att fler företag vågar satsa på att utveckla det 

industriella träbyggandet. 

   Eftersom de prefabricerade byggdelarna måste skyddas mot 

väderförhållanden på byggplatsen används ofta väderskydd. Väderskyddet 

bidrar inte bara till att minska fuktproblem utan skapar också en bättre 

arbetsmiljö med skydd från nederbörd under byggnationen. Problem med 

fukt kan med kombinationen av prefabricering i skyddad miljö och 

väderskydd på byggplatsen avhjälpas till stor del. 

   Framtiden för byggandet med trästommar verkar lovande. Nästa år, 

2015, väntas ett flerbostadshus med 14 våningar stå färdigt i staden 

Bergen i Norge. År 2023 står förmodligen världens högsta byggnad med 

stomme av trä färdig på Kungsholmen i Stockholm. Stommarna av trä 

växer på höjden och stommar av trä är ett reellt alternativ, även på hög 

höjd. 

- Vilka svenska erfarenheter beträffande hållbarhet, säkerhet och 
utformning finns med trästommar i flerbostadshus utifrån studier 
av kvarteret Limnologen i Växjö kommun?  
 

Trähusbyggandet står inför många utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

som bäst möts genom mer forskning och ökad kunskap, något som 

kvarteret Limnologen bidrar till. 

   Varken översiktsplan eller detaljplan kan reglera material enligt Plan- och 

bygglagen. Flerbostadshus med stomme av materialet trä kan bara byggas 

om exploatören är villig till det. För kvarteret Limnologen hade Växjö 

kommun sin politiska träbyggnadsstrategi som styrde att området skulle 

byggas i trä. Politikerna i Växjö kommun har både viljan och modet som 

krävs för att satsa på att bygga flerbostadshus med trästommar, något de 

har visat med Limnologen. Den politiska strategin i Växjö har visat sig vara 

ett kraftfullt verktyg för att styra byggandet av den moderna trästaden. 

   Ett flerbostadshus med stomme av trä blir högre än ett flerbostadshus 

med betong som stommaterial, på grund av att trästommar dimensioneras 

med högre bjälklag. Planförfattare bör vara medvetna om att 

flerbostadshus med trästomme faktiskt blir högre och bör därför ta hänsyn 

till olika material vid detaljplanering.  Limnologen blev ungefär 1,6 meter 

högre än om byggnaden uppförts i något annat material. Detaljplanen för 

Limnologen medgav ett visst våningsantal, och reglerade alltså inte någon 

totalhöjd. Det går att diskutera om detaljplanen för Limnologen borde 

reglerat höjd och inte våningsantal. På det viset hade planinstrumentet 

haft mer kontroll över hur hög Limnologen faktiskt fick bli. Men samtidigt 

möjliggjorde det reglerade våningsantalet i detaljplanen en trästomme 

med samma förutsättningar som en betongstomme. På det viset är 

våningshöjd ett mer flexibelt alternativ än att reglera hushöjd. En risk är att 

en reglerad höjd istället för våningsantal hindrar träbyggande. En 

byggherre som vill bygga med stomme av trä kan välja att uppföra en 

betongstomme om alternativet med trä begränsar antalet våningar. 

   Klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot vår värld enligt IPCC. För att 

nå de miljömål regeringen i Sverige har satt upp krävs handling. 

   Byggnadsmaterialet trä har många fördelar för miljön. I denna uppsats 

har det beskrivits att trä lagrar koldioxid under hela sin livscykel, är 

energisnålt och förnyelsebart. Forskning som presenteras i uppsatsen visar 

exempelvis att träbaserade väggsystem innebär 10-20% mindre 

energianvändning än betong. Det går att ifrågasätta huruvida denna siffra 

faktiskt bildar en avgörande skillnad i valet mellan olika material. Men 

tillsammans kan de olika enskilda fördelarna med trä som presenterats i 

uppsatsen anses utgöra ett fördelaktigt alternativ för miljön.  
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Därför bör trä användas mer som stommaterial vid byggnation av 

flerbostadshus än de 10,1% som statistiken visar att trä hade på 

marknaden år 2012.  

   De olika livscykelanalyser som genomförts visar att vilket 

uppvärmningssystem en byggnad har påverkar energiförbrukningen och 

koldioxidutsläppen hos en byggnad. Det kan därför anses svårt att bara 

jämföra olika byggnadsmaterial i förhållande till hållbarhetsbegreppet. Fler 

faktorer behöver vägas in i debatten om hållbarhet och den bör inte bara 

handla om vilket material som är bäst ur miljösynpunkt. Trä har liksom alla 

byggnadsmaterial för- och nackdelar. 

   Förutsättningarna för en ökad användning av trästommar är goda när 

materialet kombineras med andra material. Kvarteret Limnologen är byggt 

inom det utpekade träbyggnadsområdet Välle Broar men stabiliserades 

med hjälp av en bottenvåning i betong. Detta kan jämföras med 

landshövdingehusen i Göteborg som också hade en bottenvåning av 

betong. Limnologen kan därför ses som en 2000-talets fortsättning på 

landshövdingehusen. 

   Limnologen är ett exempel på att flera material kan och bör samverka för 

att uppnå de krav som ställs från regelverket och nå ett bra resultat. 

Genom att kombinera fördelar med olika byggnadsmaterial skapas ett mer 

uthålligt samhällsbyggande.  

5.2 AVSLUTANDE DISKUSSION 

5.2.1 Generaliserbarhet 

Syftet med fallstudien av kvarteret Limnologen var att genom att 

undersöka det specifika kunna belysa det generella. Eftersom att det bara 

är ett fall som undersöks går det inte bestämt att säga att fallet är 

representativt för andra flerbostadshus med stomme av trä.  

   Byggnaderna med trästommar sätts i Limnologen samman och bildar ett 

helt kvarter med flerbostadshus i trä. Kvarteret är en del av området Välle 

broar som tillsammans bildar ett exempel på 2000-talets svenska trästad. 

Det är kvartersnivån som är intressant för den fysiska planeringen.  

   Slutsatsen från Växjö kommun är att deras träbyggnadsstrategi har 

underlättat byggnationen av kvarteret Limnologen. Politikernas intresse 

och vilja att öka byggandet i trä har varit den drivande kraften i 

utvecklingen. Statliga forskningsmedel har också underlättat utbyggnaden 

av kvarteret.  

   Växjö visar med kvarteret Limnologen för andra kommuner hur de gått 

tillväga för att bidra till fler kvarter med stommar av trä. Regeringen stöttar 

också ett ökat trähusbyggande.  

   Sammanställningen av Kunskaps- och forskningsöversikten samt 

fallstudien är uppsatsens bidrag till byggandet av kvarter med trästommar. 

5.2.2 Reflektioner 

Växjö kommun får byggherrar att välja att bygga med stommar av trä. 
Genom den politiska strategin styr kommunen att träbyggandet ska öka. 
De kommunala bolagen har tydliga direktiv från strategin och kommunen 
som markägare ställer krav på att det ska byggas med stomme av trä vid 
markanvisning. Byggherrar påverkas i området Välle Broar genom att 
kommunen och den privata markägaren Södra samarbetar kring strategin 
och bara accepterar byggprojekt i trä. Detta har med kvarteret Limnologen 
och byggherren Midroc visat sig vara en bra väg för att introducera 
trästommar i byggandet av 2000-talets trästäder.   
   Det kan anses anmärkningsvärt att byggnadsnämnden i Växjö kommun 
detaljplanerade enligt ett enkelt förfarande och inte enligt ett normalt 
förfarande. En förändring av detaljplanen från fyra till åtta våningar kan 
anses vara av stor vikt och ha betydelse för allmänheten och därför borde 
detaljplanen ändrats genom ett normalt förfarande. Kan detta ha varit ett 
sätt för byggnadsnämnden i Växjö att gynna träbyggandet? Hade man varit 
lika mån om att snabbt ändra detaljplanen om byggherren hade valt att 
uppföra Limnologen med stomme i annat material? 
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Växjö kommuns översiktsplan får enligt Plan- och bygglagen uttala 
kommunens träbyggnadsambitioner eftersom att det är ett visionärt 
dokument. Men kommunen har inte tagit upp varken träbyggandet eller 
området Välle Broar i översiktsplanen. Kommunstyrelsens ordförande Bo 
Franks förklaring till detta är att dokumenten tillkom under olika 
tidsperioder. Men översiktsplanen är från 2012 och träbyggnadsstrategin 
från 2013, därför kan det tyckas att tidsperioderna snarare sammanfaller 
än åtskiljer sig. Beslutet att särskilja dessa visionära dokument är 
kommunens, men det kan ifrågasättas om det finns någon bakomliggande 
anledning till varför man gjort det.  
   Alla byggnadsmaterial har sina specifika egenskaper som behövs i olika 
projekt. En hållbar utveckling nås inte genom att förbjuda andra 
byggnadsmaterial och ersätta dem med trä. Debatten bör därför inte 
handla om att jämföra trä och betong, utan istället hur man kan integrera 
och utveckla de olika byggnadsmaterialen som finns på marknaden. 
Träbyggandet bör öka eftersom att trä är ett förnyelsebart 
byggnadsmaterial. Stommar av trä ska vara ett lika realistiskt alternativ 
som en stomme av betong. Genom att olika byggmaterial samverkar 
uppnås en mer hållbar samhällsutveckling.  

5.3 VIDARE FORSKNING 

Under arbetet med denna uppsats har flera frågor uppkommit som 

författaren inte valt att skriva om men som skulle kunna vara intressanta 

för vidare forskning.  

De tre största byggföretagen i Sverige PEAB, NCC och Skanska är alla 

uppbyggda kring den svenska betongindustrin. Detta arbete har visat att 

det kan vara svårt att bryta invanda mönster inom byggsektorn. 

Betongindustrin är väl förankrad och det bör studeras vidare hur 

motståndet mot trästommar ser ut och vilken grund det har.  

I Norge har det varit en diskussion kring orättvis konkurrens när staten 

satsar på ett enskilt byggmaterial som trä. Deras motsvarighet till vår 

träbyggnadsstrategi, Verdiskapningsprogrammet for tre, fick år 2008 avslag 

från den europeiska frihandelssammanslutningen, EFTA:s 

övervakningsmyndighet då de ansåg att träbyggnadsstrategin inte var 

förenligt med det europeiska ekonomiska samarbetsrådet, EES- avtalet. 

EFTA ansåg att de ekonomiska stöd som betalats ut från den norska staten 

var felaktiga och de statliga bidrag som betalats ut för att öka 

användningen av trä fick därför betalas tillbaka. Det bör studeras vidare 

hur denna diskussion kan komma att påverka utvecklingen i Sverige samt 

hur Sverige förhåller sig till de europeiska avtalen.  

   Författaren hittade ingen forskning gällande utformningen av kvarteret 

Limnologen. Vidare forskning kring vilka effekter trästommar har för 

utformningen av flerbostadshus efterfrågas därför.  

   Forskningsfältet rörande utformning är generellt sett väldigt smalt. Det 

finns forskning rörande omätbara värden, bl. a skriver Ola Nylander om 

dem i boken Bostadens omätbara värden. Forskning rörande vilka effekter 

materialet trä som fasadmaterial har för omgivningen gällande allt från 

den emotionella upplevelsen till underhållsaspekter efterfrågas. Eftersom 

att denna uppsats varken berört ytmaterial eller omätbara värden finns det 

ett forskningsområde inom detta.  

   För att bedöma hållbarhetsperspektiven kring byggnadsmaterialet trä 

behövs tydliga verktyg för både beslutsfattare och konstruktörer. LCA är 

ett viktigt verktyg om accepterade och standardiserade metoder används. 

Det krävs mer objektiv forskning kring området för att resultaten från 

sådana analyser ska kunna anses giltiga.  

   De miljöcerificieringssystem som finns i Sverige idag skulle kunna 

anpassas så att fler av de systemen tar hänsyn till materialval. 

Certifieringssystemet BREEAM väger in byggnadsmaterial som en aspekt 

men trä får oftast lägre poäng då resultaten från exempelvis ljudnivån ofta 

är sämre än för en byggnad i betong. De miljöfördelar som trä har ur andra 
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perspektiv, exempelvis att det är förnyelsebart, vägs inte in i detta 

miljöcertifieringssystem. Detta bör utvecklas i framtiden för att kunna 

studera om trästommar är ett hållbart alternativ till allt byggande. 

   Forskning för att öka kunskapsläget inom det industriella träbyggandet 

efterfrågas. En utökning av antalet utbildningsplatser efterfrågas av 

aktörerna inom träbyggnadsområdet. Därför startas utbildningar inom 

träbyggande på Linnéuniversitetet hösten 2014. Detta är ett steg i rätt 

riktning för utvecklingen av 2000-talets svenska trästäder. 
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