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• 170 konstruktörer

• Kontor i

• Stockholm

• Göteborg

• Uppsala

• Jönköping

• Malmö

• Byggnadskonstruktion och geoteknik

• Specialistgrupper för

• Stommar (prefab)

• Ombyggnader

• Träkonstruktion

Frida Tjernberg



Träkonstruktion – erfarenheter
• 15-20 resurser med god träerfarenhet

• Från förstudie till projektering och bygguppföljning

• Kompetenser för alla typer av trästommar, inklusive tillverkningsprojektering



Sjukhus & Vårdbyggnader –
erfarenheter

• Södertälje sjukhus

• Södersjukhuset

• Ersta sjukhus

• Patienten & Princeton 
Hagastaden – hyresgäst bland 
annat St Eriks ögonsjukhus

• Vård- och omsorgsboenden



Komplexa projekt

• Komplexa lastförhållanden – icke-
normativa?

• Motsägande krav – vad styr?

• Obestämda statiska system –
iterativa processer, noggrannhet?

• Svåra beräkningar – avancerad 
matematik, svår 
rimlighetsbedömning, på säkra 
sidan?

• Är det som byggs det som 
designats? – kopplingen mellan 
teori och praktik blir kritisk



Sjukhus med trästomme -
utmaningar

• Stomrörelser (årstidsvarians, dynamisk respons 
med avseende på vind, statiska nedböjningar samt 
vibrationer i bjälklag)

• Upphängning av tung utrustning i tak med minimal 
rörelse/vinkeländring

• Strålningsskydd (kravet brukar ligga på min ca 15-
20 cm betong, håldäck utan pågjutning är ej ok)

• Lastkapacitet 6-10 kN/m2 på våningsplan

• Explosions- och påkörningslaster i ex 
ambulanshallar

• Täthet – anslutningar mellan byggelement av trä 
lämnar ofta glipor. Det måste hanteras med 
avseende på luftburna infektioner.



Sjukhus med trästomme -
möjligheter

• Robusthet – knutpunkter ger vid rätt utformning 
både möjlighet att använda som stöd och 
upphängning

• Lättare konstruktion – mindre belastning på 
underliggande delar

• Inomhusklimat – möjligheter att nyttja träets 
levande egenskaper som fuktbuffring mm. kan ge 
förenklade ventilationssystem

• Trä och hälsa – stressnivåer, läktid, återhämtning



Förslag

• Identifiera lämpliga delar/byggnader

• Teknik, röntgen, ambulanshall etc. bör lämpligen 
utföras med betong

• Operationssalar måste utredas noga med avseende 
på stomrörelser, vibrationer etc.

• Vårdavdelningar, mottagningar är exempel på 
lokaler där trä med fördel kan användas

• Gränsdragning mellan trä och betong, exempelvis 
bottenplan av betong, specifika byggnadskroppar 
av trä etc.
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