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Abstract 
Wooden foundation 

The overall purpose of the project is to reduce the environmental impact of building 
components. The main purpose of the project was to create the basis for the product to 
be confirmed or dismissed as a competitive product on the market. Work has shown that 
it is quite possible to compete with traditional foundational methods under certain 
conditions. The manufacturing method of wood slabs that should be used regarding 
environmental impact has little significance in relation to the change the foundation 
from concrete to wood regarding environmental impact. The result of the work has 
shown that it is possible to compete with traditional methods under certain conditions. 
Which method of manufacture of wood slabs that should be used with regard to 
environmental impact has less significance in relation to the change of environmental 
impact it entails to switch from concrete to wood. Today, there are a 3-4 manufacturing 
methods and the choice of method depends on assessed market potential, investments 
and risk management. Technically, the project carried out measurements of moisture in 
the plate with good results.  
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Förord 
Den här rapporten berör grundläggningsmetod där trä utgör en viktig del. Trägrund och 

trägrundläggning är en av de få delar i ett bygge där trä används i liten omfattning och 

av tradition använder vi oss av betong. För att gå mot ett allt mer biobaserat byggande 

utgör grunden en stor del av bygget där vi kan göra en skillnad med avseende på 

miljöavtrycket genom att använda mera biobaserat material.  

Projektet har utförts inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, en 

gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Medverkat och även 

delfinansierat projektet har varit Trä och Möbelföretagen, Svensk Trägrundläggning, 

Bengt Dahlgrens AB och lokalförvaltningen i Göteborgs stad.  
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RISE:   Anders Gustafsson, projektledare 
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Sammanfattning 
En av de delar där trä eller komponenter av trä inte används är i grunden. Trä i kontakt 

med mark är oftast ingen bra kombination. Genom att utforma grunden och ”skärma” av 

plattan finns det goda möjligheter att skapa en produkt med en lång livslängd.  

Avsikten med projektet är att verifiera en ny idé att göra hela grundläggningen av trä 

med prefabricerade grundelement. Fördelen förutom minskad miljöpåverkan är att 

trähusindustrin kan integrera grunden i sina volymelement alternativ bifogas som 

planelement i sina leveranser. Det innebär att även grundläggning får en högre kvalité i 

likhet med övrig industriellt byggande och att hustillverkaren får kontroll av hela kedjan 

från grund till färdig byggnad.  

I detta projekt har ambitionen varit att utifrån tidigare genomförda tekniska 

utvärderingar utvärdera om produkten kan konkurrera ur produktionssynpunkt och om 

det är möjligt att integrera produkten i ett industriellt byggande till konkurrenskraftiga 

kostnader. Det övergripande syftet med projektet är att minska miljöpåverkan vid 

grundläggning inklusive återvinning av byggmaterial. Projektets mål är att ställa 

samman underlag så att produkten kan bekräftas eller avfärdas som konkurrenskraftig 

produkt på marknaden.  

 

Arbete i projektet har visat att det inte föreligger några tekniska hinder att använda sig 

av denna typ av grundläggningsmetod. Metoden ger presumtiva användare en kontroll 

av hela kedjan från markarbeten till färdig byggnad. Tillverkning kan ske enligt några 

olika metoder, spikade, dymlade, tvärspända och korslimmade plattor. Spikade och 

korslimmade plattor kan anses vara de metoder som i detta skede är flexiblast och 

därmed bäst passande. Kostnaden för trägrunden beror på antagen 

tillverkningsvolymen. Med en produktion motsvarande 45–85 m2 per dag är kostnaden 

för Trägrund i paritet med konkurrerande metoder. Småhustillverkarna har sett positivt 

på produkten generellt men är inte i ett första skede villiga att starta upp en produktion. 

Det måste till konkreta demoobjekt för att testa produktion. Vinsterna för 

trähusindustrin att använda sig av Trägrund ligger främst i att de får kontroll av hela 

kedjan från tillverkning till färdig produkt. 
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1 Bakgrund 
Avsikten med projektet är att pröva en ”ny ide” att göra en hel bärande grundläggning av 

trä med prefabricerade grundelement. Fördelen förutom minskad miljöpåverkan är att 

trähusindustrin eventuellt kan integrera grundläggning i sina volymelement alternativ 

bifogas som planelement i sina leveranser. Det innebär troligen att även grundläggning 

får en högre kvalité i likhet med övrig industriellt byggande och att hustillverkaren får 

kontroll av hela kedjan från grund till färdig byggnad.  

Miljömässigt har trägrund en stor fördel. Följande slutsatser har dragits vid en studie av 

EcoTopic AB1: ”Om trägrundläggning ska optimeras för att möjliggöra så stor möjlig 

framtida kolinlagring som möjligt bör den produceras i så rent och homogent trä som 

möjligt så att den kan nyttiggöras som biokol då byggnaden rivs. En kolsänka har då 

skapats och en trägrund på 120 m 2 gjord av massiv furu och kan anses vara klimatneutral.  

En betonggrund av samma storlek orsakar en klimatpåverkan om ca 5 ton CO2-

ekvivalenter. Om trägrunden görs till biokol skapas en kolsänka som motsvarar 14 ton 

CO2-ekvivalenter. Energi som produceras i pyrolysprocessen kan även ge en klimatvinst 

genom att den kan ersätta fossila energikällor. Denna klimatvinst är dock inte beräknad 

i denna rapport. Samtidigt minskas avfallet då byggnadens tekniska livslängd är 

förbrukad.”.    

Produktens tekniska och miljömässiga egenskaper har i tidigare arbeten undersökts och 

det har framkommit att produktens egenskaper uppfyller förväntningarna baserat på 

produktens värmekonduktivitet, värmekapacitet, förmåga att lagra atmosfäriskt kol och 

konstruktionens fuktegenskaper. Konstruktionen ger också bra inneklimat, låg 

energiåtgång och låg driftsekonomi. Detta projekt har därför inriktningen mot att 

fastställa produktens konkurrenskraft och hur produkten skall integreras i industriellt 

byggande. Resultatet av projektet förväntas därför att visa om produkten är 

konkurrenskraftig med i dag på marknaden rådande system och hur den kan industriellt 

produceras.  

Svensk Trägrundläggning har tagit fram ett förslag på grundläggningssystem som bygger 

på att reglar med höjden 180–270 mm som sammanfogas till stora bärande plattor. 

Plattorna kan tillverkas på plats eller prefabriceras i större enheter, se Figur 1 och Figur 

2. Mellan reglarna kan det fördelningsplåtar för golvvärme monteras.      

 

 
1 Gustafsson M., Ek L.;  Kolfastläggning av trähusgrund,  EcoTopic 2018 
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Figur 1 Princip för trägrund, Svensk Trägrundläggning AB 

 

 

Figur 2 Princip för trägrund, Svensk Trägrundläggning AB 

 

Träplattan läggs på bärande isoleringsskikt med erforderlig tjocklek och bärighet. 

Bärande väggar förs ner till trägrunden på traditionellt sätt med syll. Olika uppbyggnader 

av regelväggar och anslutning mot grund kan vara möjliga. Ett exempel framgår i Figur 

3 med fribärande isolering och yttre del av vägg.  
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Figur 3 Principlösning anslutning yttervägg, Svensk Grundläggning AB 

 

 

1.1 Olika tillverkningsmetoder 

Under århundraden har trä spelat en stor roll för människors boende. De senaste tjugo 

åren har dock trä tagit en allt större andel av byggandet. Vi har fått nya produkter såsom 

bjälklagsplattor helt i trä, väggskivor, helt i trä, broplattor helt i trä etc. Träbyggsystem 

och träkomponenter har utvecklats och tagit marknadsandelar.  från träbyggandet.  

En av de delar där trä eller komponenter av trä inte används är i grunden. Trä i kontakt 

med mark är oftast ingen bra kombination. Genom att utforma grunden och ”skärma” av 

plattan finns det goda möjligheter att skapa en produkt med en lång livslängd. 

Grundplattor av trä liknar bjälklagsplattor i sin form och uppbyggnad. Därmed finns det 

ett antal upparbetade metoder för att tillverka plattor av trä.        

De vanligast förekommande och mest beprövade tillverkningsmetoderna är: 

- Spikade plattor 

- Plattor sammansatta av trädymlingar 

- Förspända plattelement 

- Korslimmade skivor  

 

1.1.1  Spikade element 

Spikade element görs genom att brädor eller plank sammanfogas med spik. Det kan 

göras manuellt men det finns även maskiner utvecklade för en mera automatisk 

tillverkning.  

Som material i plattan kan limträ eller virke av olika kvalitéer användas. Olika längder 

på brädor kan nyttjas (alt. fingerskarvat virke), skarvar förskjuts så att en kontinuerlig 

platta bildas. Plattans dimensioner anpassas till de objektets laster. Virkets fuktkvot skall 
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anpassas till plattans slutliga jämviktsfuktkvot för att minimera krympning och 

svällningsrörelser.  

Spikade element har historiskt varit den tillverkningsmetod som varit mest utbredd och 

då framförallt i Mellaneuropa. KL-trä har idag tagit över och är klart dominerande på 

marknaden. Virket som används till plattelement är brädor med tjocklekar från 22 mm 

till 70 mm. Tjockleken hos brädorna maximeras oftast på grund av spikning med spik 

längre än 210 mm ej möjliggöra tillverkning utan specialmaskiner.  Skarvning av brädor 

förkommer vanligtvis och i detta fall kan skarvning utföras som stumskarvar om inte 

finns tillgång till fingerskarvat virke. Placering av stumskarvar måste planeras då de har 

inverkan på plattans bärförmåga.  

 

Tillverkningsprocess för spikade plattor   

Vid tillverkning av spikade element används vanligtvis spik med standardimensioner och 

spikas efter ett beräknat schema (Figur 4). Spikarnas längd skall motsvara minst 

tjockleken av 2,5 brädor.       

 

 

Figur 4. Exempel på spikade element 

Bild f rån presentation: Mass Timber Building Systems understanding the Options, Gafner 2016  

 

De spikmaskiner som har funnits på marknaden hade en kapacitet av cirka 150 m 2/skift. 

I maskinens program läggs in var urtag för fönster och dörrar ska vara och där sker ingen 

spikning. Elementlängder 3–13 meter och tjocklekar på 80–240 mm är vanligt 

förekommande.    

Under de senaste 10 åren har dock allt fler tillverkare gått från spikade plattor/skivor till 

dymlade plattor då konsumenterna önskar produkter som är helt i trä till så stor del som 

möjligt.   
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1.1.2  Dymlade element  

För att enbart använda sig av trä har företag utvecklat ett massivträelement som är 

sammanfogat helt utan lim eller spik. Man har använt sig av en enkel och gammal 

produktionsmetod nämligen att sammanfoga trä med trädymlingar. Dymlingarna med 

en diameter på ca 25 mm pressas in i förborrade hål med ett centrumavstånd på ca 500 

mm. Genom denna konstruktion anses man sig erhålla en produkt som både har högre 

böjstyvhet och bättre kvalité än spikade element. Elementen kan tillverkas och levereras 

i valfria storlekar med bredder upp till 900 mm, längder upp till 3500 mm och tjocklekar 

från 80 mm till 200 mm samt med eventuella håltagningar utförda. 

Elementen utförs av sidobräder med tjocklekar från 22 till 34 mm och kan erhållas med 

hyvlad yta eller enbart med råsågad yta. Normalt används virke med ca 10 % fuktkvot. 

Det finns ett antal tillverkare av maskiner som kan borra och sätta in dymlingar. 

Kapaciteten uppgår till cirka 75 m2/skift. 

 

 

1.1.3  Tvärspända element  

Förspända plattor bygger på en samverkan mellan brädorna erhålls genom en yttre 

sammanhållande kraft. Den yttre kraften kan bestå av tvärspända stänger som placeras 

i bjälklaget förborrade hål. Förspänningen omvandlar plattan från ett antal lösa brädor 

till en styv skiva. Förspänningens storlek påverkar skivans möjligheter att uppta moment 

och därför är det av största vikt att förspänningens storlek kan säkerställas och bibehållas 

under konstruktionens livslängd. Det finns tre huvudtyper av förspända bjälklag: 

• På byggarbetsplatsen förspända plattor av brädor. 

• På byggarbetsplatsen förspända bjälklag av limträ. 

• Prefabricerade förspända bjälklagselement. 

 

I de förborrade hålen placeras tvärgående stålstänger. Förspänningen i stängerna fås 

genom att placera hydraliska domkrafter och pressa ihop paketet. Uppspänningen kan i 

de flesta fallen ske över hela bjälklaget och sker i ett antal etapper.   

Prefabricerade förspända bjälklag utförs i element anpassade till de bjälklagsplaner som 

gäller för objektet. Varje enskilt element förspänns och sammanfogas på 

byggarbetsplatsen.  

De i förspänningspunkterna pålagda krafterna fördelas med hjälp av en platta av stål, se 

Figur 5. Plattan dimensioneras för virkets hållfasthet och erforderlig uppspänningskraft.  

Vid dimensionering av förspänningskraften måste hänsyn tas till förspänningssystemet 

kan klara de pålagda krafterna. Systemet skall var så flexibelt att krypning och 

krympning i träet kan ske utan för stora minskningar i förspänningskraft. Plattorna 

används idag som farbaneplattor till träbroar.        
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Figur 5 Tvärspänd massivt träbjälklagsplatta. 

 

 

Figur 6 Tillverkning av tvärspända plattor (Norra Massivträ).  
 

 

 

Tillverkningen av plattor pågick under ett antal år och är idag nedlagd. Målsättningen 

att tillverka bjälklagsplattor med synlig översida visade sig både tekniskt svårt och 

därmed ej lönsamt. Lärdomar från tillverkningen är att det krävs små toleranser vid 

hyvling av brädorna för att inte riskera krökning av plattorna. Spännkraften kommer att 

gå ner till ett minimum med tiden och mindre springor kommer att uppstå mellan 

brädorna.      

1.1.4  Limmade element   

Korslimmat trä, KL-trä, är en byggkomponent som består av minst tre skikt med 

hoplimmade brädor eller plankor gjorda av barrträ eller lövträ, där vartannat skikt ligger 
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i 90 graders riktning i förhållande till intilliggande skikt. KL-trä, som tillverkas efter de 

krav som ställs i standarden SS-EN 16351 skall uppfylla de produktegenskaper som 

tillverkaren har deklarerat i sitt European technical approval, ETA.  

 
KL-trätekniken introducerades i Sverige under slutet av 1990-talet. Då hade tillverkning 

av KL-träskivor pågått i Mellaneuropa under ett antal år. Korslimmat trä är en högt 

förädlad träprodukt som lämpar sig utmärkt till många olika konstruktioner. 

Uppbyggnaden och tillverkningsmetoden av skivor i KL-trä ger stora möjligheter då 

skivan kan limmas och bearbetas till nästan vilken form och storlek som helst. Eftersom 

råmaterialet trä är fullständigt förnybart är KL-trä ett fördelaktigt material ur 

miljösynpunkt. För närvarande används korslimmat trä för allehanda konstruktioner, 

småhus, flervåningshus, hallbyggnader, idrottsarenor och vägbroar. Med lämpligt 

utförande och detaljer samt skydd mot klimatpåverkan (eventuellt med en ytbehandling) 

kan KL-trä användas till många olika konstruktioner. 

 

 

Figur 7 Gradänger gjorda av KL-trä 

 

 

Figur 8 Ungefärlig krympning och svällning hos en skiva i KL-trä per 100 mm vid torkning 
från 20 % till 10 % fuktkvot.   
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1.1.5  Miljöjämförelse mellan olika typer av plattor  

 

Byte av betongplatta till en platta av trä ger en stor miljöeffekt. En traditionell 

betongplatta belastar miljön med cirka 50-100 kg CO2 ekv/m2 med en träplatta belastar 

miljön med cirka 5-10 kg CO2 ekv/m2. Naturligtvis finns det ett stort antal parametrar 

som påverkar den totala mängden CO2 för ett byggprojekt vilket även måste beaktas.  

Eftersom det finns ett antal olika metoder att tillverka skivor av massivträ är det av 

intresse att se vilken metod som har minst miljöpåverkan. Beräkning har därför gjorts 

mellan spikade och limmade skivor. Spikade skivor valdes för att det är den 

tillverkningsmetod som är enklast att starta upp och limmade skivor valdes eftersom den 

metoden är väl etablerad och det finns ett antal tillverkare att välja emellan.  

För den limmade skivan åtgår cirka 300 gr/m2 lim för en skiva limmad med polyuretan- 

lim, PU-lim, och 500 gr/m2 för en skiva limmad med melaminlim. Spikning utförd med 

gängse spikmönster, platta med virke utan skarvar (kontinuerligt virke uppgår mängden 

spik till 265 gr/m2 och platta med stumskarvar 650gr/m2.  

Klimatpåverkan från KL-trä är betydligt högre än för virket i de spikade plattorna. För 

KL-trä uppgår det till 0,14 kg CO2-ekv/kg jämfört med virke av gran för spikade plattor 

uppgår det till 0,055 kg CO2-ekv/kg. Klimatdata hämtat från Byggsektorns 

miljöberäkningsverktyg samt rapporten ”Kemikalier i plaster, 2012”. Klimatpåverkan 

från ingående material i de olika plattorna framgår i figur 9. 

 

 

Figur 9  Jämförelse av klimatpåverkan mellan limmade och spikade plattor.  

Källa: Gerda Ingelhag, Bengt Dahlgren AB  
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2 Tekniska förutsättningar  
 

2.1 Bärighet och stabilitet 

Utformningen av en grundkonstruktion bestäms av markens bärighet. 

Grundkonstruktionen dimensioneras utifrån minimering av deformationer, sättningar, 

som uppkommer när marken belastas.  

Förankring av en byggnad krävs för att tillgodose kravet på säkerhet och stadga vilket fås 

genom att trästommen förankras i grundkonstruktionen. Krafter som ska överföras till 

grunden är såväl vertikala som horisontella.  

Laster från väggar tas ned direkt på trägrunden och lasten förväntas fördelas i cirka 30 

graders vinkel (antas i båda fiberriktningarna) genom de liggande reglarna. Det innebär 

att relativt stora laster kan föras ner till undergrunden. Beräkningar har visat att det är 

rimligt att anta att 3–4 vånings byggnader kan utföras med trägrund. 

Lastkoncentrationer vid trägrundens kant bör utredas vidare. Olika typer av cellplast bör 

också ur ekonomisk synvinkel beaktas. 

 

Figur 10 Princip för lastspridning genom trägrunden. 

 

Stabilitet 

Hög vindlast mot långsidan kan innebära att det finns risk för stjälpning för långsmala 

byggnader samt att höga vertikala linjelaster kan uppkomma. Det innebär att byggnaden 

måste förankras för att inte stjälpa. Det kan göras med jordankare, ökad vikt elle r hjälp 

från intilliggande delar av bygganden. Trägrunden har i relation till andra ”lätta” bjälklag 

en fördel då egenvikten är något högre samt att utforma infästningar för till exempel bör 

vara enklare. 
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Beräkningar23 har gjorts utifrån olika antaganden och visar på det finns förutsättningar 

för att bygga mindre flervåningshus med trägrund.   

 

2.2 Inomhusklimat och fukt 

Värmetröghet 

Genom att tillföra värme till trägrunden uppvärms denna och värmer i sin tur inneluften. 

Genom att tillföra en konstant effekt till träet och sen studera hur temperaturen stiger i 

träet och i inneluften fås information om den förändringen av inomhusklimatet.  

Teoretiska beräkningar har sedan tidigare utförts4 och visar att den stora termiska 

massan i grund och i övriga delar innanför ett välisolerat klimatskal och med 

värmeväxling av ventilationsluften blir byggnaden mycket värmetrög. I ett av 

beräkningsexemplen höjdes innetemperaturen med som mest ca 3,4 °C efter 76 h pga. 

en inlagringspuls på två dygn (48h). Den maximala temperaturhöjningen sker alltså 28 

timmar efter pulsens slut.  

Risk för fukt underifrån   

Grundens trädelar blir på sikt torrare än undergrunden. Värmeisoleringen av plattan på 

undersidan håller trämaterialet varm och relativt torr. Värmeslingor ger än varmare och  

torrare platta. Om värmen stängs av under den varma årstiden kan fukt vandra upp från 

varm, fuktig mark och kondensera i golvet om det tillåts. Det innebär att det ställs stora 

krav på täthet underifrån vilket kan uppnås genom folier och väl utförda isoleringsskikt. 

Dräneringslager under cellplasten bör också planeras så att god lutning fås mot 

dräneringsrör för att säkerställa avrinning från ytan under plattan.  

 

 

2.2.1 Genomförda mätningar inom projektets ram  

Det har byggts ett hus med platta enligt trägrundens principer. I denna grund har 
mätutrustning installerats och mätningar har utförts under cirka 6 månaders tid. Efter 
monteringen har mätningarna av temperatur och relativ luftfuktighet gjorts på ett antal 
punkter under cirka 6 månader. Placering av givare framgår av Tabell 1 och Figur 11.  

 

 

 

 

 

 
2 Andersson R.; Ang Laster till grund och svällning av reglar vid läckage, HSi6023-1, RISE 2017 
  
3 Gustafsson A.; TrägrundHSi6023-2, RISE 2018  

4 Hagentoft C-E: Inlagring av värme i massiv trägrund, inverkan på innetemperatur och 
träbjälklagstemperatur 2017, CTH 
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Tabell 1 Monterade givare med deras placering 

IDnummer  Position 

220A00AC Utomhusgivare skruvad i panelriktning NNV 250 cm över innergolv 

220A003C Inomhusgivare skruvad i stående panel 200 cm över innergolv 

220A001A 
Skruvad i överdel trägrund. Öppet uppåt mot rum 10 cm under 

innergolv 

220A0007 Mitt under huset på singel under radonmatta 50 cm under innergolv 

24110212 x 2 
I luftspalt mellan trägrund och radonmatta mot yttervägg. 35 cm 

under innergolv. Rördragning vatten ligger nära sensor nr 2 

2412007E x 2 
I mitten av huset i luftspalt mellan trägrund och radonmatta. Andra 

givaren skruvad i trägrund nedre del, öppet uppåt. 

 

 

 

 

Figur 11 Placering av givare  

 

 

Mätningen av temperatur och luftfuktighet har gjorts kontinuerligt under hela 

mätperioden. Inomhustemperaturen har varierat mellan 20–27 C⁰ och 

utomhustemperaturen har pendlat mellan -7 och 31 C⁰, se Figur 12 och relativa 

luftfuktigheten har inomhus varierat mellan 20- 65 % medan utomhus har den varierat 

mellan 20-100 %, se Figur 13.   
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Figur 12 Temperaturen inne och ute under mätperioden  

 

 

Figur 13 Relativa luftfuktigheten utom- och inomhus under mätperioden  

 

Under denna tid har relativa luftfuktigheten närmast undergrunden varierat mellan 85–

90% och i konstruktionen har maxvärden för relativa luftfuktigheten maximalt uppmätts 

till RF= 65% vilket innebär att risken för påväxt är mycket liten, se Figur 14.   

 

 

Figur 14 Relativ luftfuktighet i konstruktionen 
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2.3 Installationer 

Vanligtvis läggs ett antal ledningar i grundplattan. För en trägrund finns det ett par 

alternativ, göra ursparingar eller lägga ledningen under plattan. Görs ursparingar måste 

ledningsdragningen planeras så att inte plattans bärighet inte påverkas. Det kan bli 

aktuellt för avloppsrör (diameter 100 mm) och tunna plattor. För tunnare rör är det 

möjligt att fräsa ur plattan i plattans överkant.  Förläggning av ledningar under plattan 

kan ur renoveringssynpunkt vara mindre bra då åtkomsten av ledningarna nästa inte är 

möjlig.     

 

3 Ekonomiska villkor 
En kalkyl mellan olika byggmetoder och olika byggmaterial kan få en stor spridning då 
kalkylen baseras på ett stort antal antaganden. Transporter, spill, etc. kan variera stort 
mellan olika byggplatser samt byggnadstyp men även en grov kostnadskalkyl ger en 
indikation om en ny produkt kan vara konkurrenskraftig.  
 
Industriell tillverkning av trägrund innebär investeringar både avseende maskiner, 
lokaler och marknadsföring och antagen producerad volym får relativt stor inverkan på 
kostnaden per m2 platta.  Genom att jämföra kostnaden på plats med Trägrund och en 
traditionell betongplatta fås en uppfattning om Trägrund kan vara ett konkurrenskraftigt 
alternativ och om ytterligare finansiella bedömningar bör göras innan beslut 
investeringar i produktion av plattor till Trägrund. 
 

3.1 Kostnadskalkyl för trägrund  

Kostnaden för tillverkning av träplattor beror av ett stort antal faktorer och inte minst 

på vilken volym den slutliga kvadratmeterkostnaden baseras. Nedan har en 

uppskattning gjorts för tillverkning av spikade plattor. Investeringskostnader har 

hämtats från tillverkare av spikningsmaskiner, se figur 15. 

 

Figur 15 Maskin för spikning av plattor  

Kostnaderna för trägrund baseras förutom antaganden om investeringskostnader även 

av produktion per dag, drift och underhåll, kostnader för rörelsekapital och 
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materialkostnader. I Tabell 2 har kostnader sammanställts för tillverkning av spikade 

träplattor under antagna förutsättningar. 

Tabell 2 Sammanställning av tillverkningskostnader av spikade träplattor 

Tillverkningskostnad för en pilotanläggning med kapacitet av 45 m2/dag 

Arbetskostnad 160:-/m2  

Investeringar, kapital- och 

rörelsekostnader 
83:-/m2* Investering 2,5 miljoner kronor.  

Material tj=140 mm 400:-/m2  

Totalt 643:-/m2   

*Räntor 200 000:-, avskrivningar 250 000:-, underhåll 125 000:-,  

rörelsekapital 250 000:-, samtliga kostnader per år.   

Plattan utgör en del av hela Trägrunden. I tabell 3 presenteras av totala kostnaden per 

kvadratmeter för platta inklusive isolering mm. 

Tabell 3 Kostnad för platta med trägrund 

 

Det innebär att kostnaden för en träplatta med tjockleken 140 mm blir cirka    

1400:-/m2. 

 

 

 

 

 

Material Work Sub-contractors 

Activity Amount Unit Price/init Total Hours/unit Total hours Price/unit Total 

Trägrund 

  170 Trägrundplatta  1 m2 643 643 0,03 0,03

100+100 Styrofoam 250 1 m2 404 404 0,16 0,16 0

150 makadam 1 m2 0 0 0,00 133 133

Sulform 0,17 m1 23,65 4 0,27 0,05 0

Fiberduk 1 m2 29 29

1070,65 1051 0,46 0,24 162 162

Material, total  1051 Skr

Arbetskostnad (192:Skr/hour) 45 Skr

Omkostnadspålägg 253% på arbetskost 115

Omkostnadspålägg 10% på UE 16 Skr

Underentreprenad 162

Total sum 1389 Skr/m2
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3.2 Kostnadskalkyl för betongplatta  

Vid jämförelser med betongplatta har beräkningar för betongalternativet gjorts med 

hjälp av sektionsfakta från 2015. 

 

Figur 16 Gjutning av betongplatta  

 

Beräkningar är gjord för en armerad betongplatta med tjockleken 100 mm, se  

Tabell 4.    

 

Tabell 4 Kostnader för betongplatta 

 

 

Vanligtvis görs betongsulor med kantförstyvningar i form av voter. Vid beräkningarna 
har det antagits att mängden voter uppgår till 0,17 meter per kvadratmeter, se Tabell 5.  

 

Cost 

Material Work Sub-contractors 

Activity Amount Unit Price/init Total Hours/unit Total hours Price/unit Total 

Nytt 100 betonggolv + 200 Styrofoam 

  100 självkom betong, glättat 1 m2 170,5 171 0,25 0,25

  Armering 6150 1,2 m2 34 41 0,05 0,06

100+100 Styrofoam 250 1 m2 404 404 0,16 0,16 0

150 makadam 1 m2 0 0 0,00 133 133

Fiberduk 1 m2 0 0 0,00 29 29

608,5 615 0,46 0,47 162 162

Material, total  615 Skr

Arbetskostnad (192:Skr/hour) 90 Skr

Omkostnadspålägg 253% på arbetskost 228

Omkostnadspålägg 10% på UE 16 Skr

Underentreprenad 162

Total sum 1112 Skr/m2
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Tabell 5 Kostnader för voter  

 

 

Det innebär att totalkostnaden för en ”normalstor” platta blir cirka 1300:-/m2.  

 

3.3   Övriga konkurrenspåverkande faktorer 

3.3.1 Energi 

Stor förmåga att lagra fukt och värme är tungt vägande argument för stenhus. Trähus 
med massiva väggar och bjälklag har en motsvarande förmåga. Denna kapacitet påverkar 
förutom dimensioneringen och utformningen av uppvärmnings- och ventilationssystem 
också energiförbrukning och boendekomfort. Med olika kombinationer av tätskikt, 
isolering och bärande delar kan man uppnå olika effekter och egenskaper hos 
byggnadsdelen.  

I tidigare utförda teoretiska studierna och mätningarna har det visat sig att för ett 
traditionellt betonghus kan energiförbrukningen minskas med 18% i jämförelse med en 
lätt regelstomme. Med ett trätungt alternativ erhålls en minskning med ca 14 %. Det 
innebär att Trägrund bör ge en positiv inverkan på energiförbrukningen.  
 
Med en tung stomme fås även en jämnare inomhustemperatur över dygnet vilket innebär 
en förbättrad boendekomfort. Kostnaderna för installationer kommer också att minska. 
Besparingar för minskade installationskostnader för värme och ventilation är svåra att 
uppskatta. 

 

3.3.2 Rivningskostnader 

Kalkylering av kostnaderna för rivning av hus kan tyckas vara en relativt ovidkommande 

då skedet ligger långt fram i tiden. Vanligtvis kan livslängden för ett nybyggt hus 

beräknas till 50–100 år för våra inhemska marknad. Med dagens komplexa 

konstruktioner kan sortering av rivningsmassor vara svårt (höga kostnader). Skruvade 

Material Work Sub-contractors 

Activity Amount Unit Price/init Total Hours/unit Total hours Price/unit Total 

Sulförtjockning 600x200 0,17 m/m2

Armering  d=12 2,1 kg 9 19 0,029 0,06

Armering  d=10 4,4 kg 9 40 0,029 0,13

Betong 0,12 m3 1470 176 0,67 0,08 0

Sulform H=300 1 m 23,65 24 0,27 0,27 0 0

Fiberduk 1 m2 0 0 0,00 0 0

100+100 Styrofoam 1 m2 404 404 0,16 0,16

1915,65 663 1,158 0,70 0 0

Material, total  663 Skr

Arbetskostnad (192:Skr/hour) 134 Skr

Omkostnadspålägg 253% på arbetskost 339

Omkostnadspålägg 10% på UE 0 Skr

Underentreprenad 0

Total sum 1136 Skr/m

Tillägg vid 0,17 m/m2 193 kr/m2
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skivmaterial av olika material som skall demonteras samt friläggning av isolering gör att 

kostnaderna blir höga. En strävan finns därför att utföra konstruktionerna så homogena 

som möjligt och att varje skikt skall så enkelt som möjligt kunna friläggas från 

underlaget. Betongväggar med utvändig isolering utan reglar är därför en mycket bra 

konstruktion ur den synpunkten. Däremot är kostnaden för rivning och sönderdelning 

av betongmaterialet höga. Vid användning av ett massivt träsystem finns möjligheten att 

kombinera regelkonstruktionens billiga kvittblivningskostnader och betongstommens 

billiga kostnader vid friläggning av isolering. Detta gäller även för Trägrund. 

Kostnaderna för deponering av betongrester kan i Sverige uppgå till avsevärda kostnader 

och likartat gäller för blandat skrot. Träprodukter kan oftast deponeras utan kostnad hos 

kommunala deponier men även möjlighet till återbruk av stora träplattor bör beaktas. 

3.3.3 Produktionsfördelar 

Under produktionsskedet finns ett antal fördelar med ett byggsystem av trä i jämförelse 

med betongbygge.  

Lägre fraktkostnader  

För prefabricerade element eller volymer är fraktkostnaden ofta en stor kostnad. Med 

träelementens låga vikt blir transportkostnaderna betydligt lägre och möjligheten att nå 

en större marknad ökar.  

Lägre kostnader för lyft och snabbare montage.  

Lägre kostnader för ändringar och kompletteringar  

Projekteringstider pressas allt mer vilket innebär att ritningar ej är färdiga eller att 

felaktiga ritningar distribueras ut till byggarbetsplatser. Vid val av stommens 

konstruktion är det därför av stor vikt att tilläggs- och ombyggnadskostnader kan 

minimeras. 

De totala kostnaderna för uttorkning av byggfukt kalkyleras vanligtvis som en plats-

omkostnad och är därför svårt att direkt hänföra till en del av en byggnad.  

Lämplig byggmetod för vinterbygge 
Trägrund är ett mycket lämpligt system för bygge vid låga utetemperaturer. 

 

   

4 Slutsatser 
Arbetet som genomfört inom projektet ”Trägrund” har delats in i fyra delar 

teknikstudier, tillverkningsprocess, integrering i produktion, installationer och detta ska 

ligga till grund för att bedöma om produkten kan konkurrera med traditionella 

grundläggningsmetoder.  

Idag efterfrågas miljöanpassade produkter inom alla verksamhetsområden. Värdering 

av fördelarna med en byggkomponent som kan marknadsföras som miljövänligt i pengar 

är svårt. Det råder däremot ingen tvekan om att det ligger rätt i tiden och kommer att 

värdesättas allt högre. Efterfrågan på ”miljöriktiga hus” är en stadigt växande marknad i 

utlandet och ökar allt mer i Sverige.  
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Ljud 

Överföring av ljud mellan rum via plattan kan undvikas genom plattan skärs av vid 

skiljeväggar. Eftersom platta i de flesta fall kommer att förses med ett övergolv bör det 

finnas lösningar för de flesta byggnadstyper och rumsanvändning. Mätningar har dock 

inte gjorts och det kan därför vara ett nästa steg för att fullständigt säkerställa funktionen 

och speciellt för byggnader som har höga ljudkrav. 

 

Bärighet 

De beräkningar som gjort visar att det bör vara möjligt att bygga 3–4 våningar höga hus 

med Trägrund. Det förutsätter dock att rätt typ av isolerings skivor väljs. Eftersom 

plattorna planeras i dagsläget göras utan kantförstärkningar kan det finnas risk för höga 

koncentrerade laster vid träplattans kant vilket kan ge krypning i cellplasten. Ytterliga 

provningar kan behövas.            

Fukt 

De mätningar som genomförts visar att det föreligger inga risker för fuktskador om 

grunden utförs på rätt sätt. Mätningarna har pågått under 6 månader vilket är i minsta 

laget och ytterligare mätningar bör göras.  

Tillverkningsprocess 

Det finns ett antal olika möjligheter att tillverka träplattor varav tre metoder kan anses 

vara realistiska att använda för Trägrund, nämligen spikade, dymlade plattor och 

korslimmade skivor. Spikade skivor är troligen den billigaste metoden och kan utföras 

manuellt och i små volymer och passar sig troligen bäst i ett inledningsskede. Spikning 

kan också göras med träspik. Det tycks dock svårt att finna maskinlösningar för spikade 

plattor och därmed blir en industriell tillverkning vansklig. För dymlade plattor finns det 

maskinlösningar vilket också kräver relativt stor omsättning.  

Den enklaste lösningen är att använda sig av KL-trä då det finns ett stort antal tillverkare 

samt att man inte är bunden till stora investeringar i inledningsfasen.   

Integrering i befintlig process 

Att ersätta gjuten betongplatta med trägrund innebär att leverantör av byggnaden har 

bättre kontroll på hela processen. Trägrunden kan levereras med huset i övrigt och 

övergången mellan vägg och grund kan i princip göras på traditionellt vis. Trägrunden 

kan också färdigställas i förväg och levereras från till exempel underentreprenör.      

Ekonomisk bedömning 

Vid en jämförelse mellan Trägrund och betongplatta per m 2 fås en skillnad på cirka 

10% till betongalternativets fördel. Med beaktande av de antaganden som gjorda är 

det en acceptabel skillnad och att Trägrundalternativet bör vara en 

konkurrenskraftig lösning i många fall. 
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