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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att visa att det inte bara är det skivor parallellt vindriktningen som 
påverkar stabiliseringen utan även de vinkelrät vindriktningen. Byggnaden som kommer att 
studeras är ett av två stycken åttavåningshus utanför Stockholm. Båda husen är likadana och 
består av nedersta våningen i betong och resterande sju våningar i trä. Detta är ett 
husbyggnadsprojekt som görs utav Lindbäcks Bygg AB i Piteå. 

Genom detta arbete ska stabiliseringen i den vinkelräta riktningen undersökas mer hur den 
samverkar med den parallella. Det ska visas genom beräkningar där vindstabilisering genom 
skivverkan beräknas som vanligt, parallellt vindriktningen, och därefter även ta med skivorna 
vinkelrätt vindriktningen. Beräkningarna kommer att göras både på lång- och kortsida på 
byggnaden.	  
Eftersom att inget test i labb är gjort på träregelväggen med dubbel gipsskiva användes ett 
befintligt test. I det testet hade samma väggtyp men med två olika längder testats och endast 
ett lager gips. Ena var 1200x2400 mm och den andra 3600x2400 mm. Båda av typ 
träregelvägg 45x95 mm med c/c 600 mm och enkel gips på ena sidan. Utifrån detta test 
användes kraft samt deformation i simuleringar i Robot för att bestämma elasticitetsmodulen 
för väggenheterna. För att ta hänsyn till gipslager två antogs denna öka totala styvheten med 
80 %. 

Materialegenskaperna i sin tur användes sedan på samtliga väggar i den stora modellen för att 
kunna bestämma den totala utböjningen av byggnaden. 

Genom beräkningarna visade det sig att skivorna vinkelrätt vindriktningen tillförde en mindre 
del till stabiliseringen. Även i simuleringen visade det sig att fallen där skivorna vinkelrätt 
vindriktningen togs med, minskade deformationen. 

Simuleringen av byggnaden gjordes förutom i brottgränstillstånd även i bruksgränstillstånd 
för att se hur byggnaden beter sig i vanliga förhållanden. 

Beräkningarna visade att med hjälp av de tre fallen där de vinkelräta väggarna var med 
ökades bärförmågan för momentet. Med hjälp av dessa väggar blev belastningen mer utspridd 
och jämnare fördelad än den var innan. 

Simuleringen på byggnaden visade att deformationen i vindlastens riktning minskade med 
med 3,4 % vid last på långsida och 23,9 % mot kortsida vid brottsgränstillstånd. Det visar att 
det är viktigt att ta med dessa väggar i beräkningarna men att beroende på placering ger de 
mer eller mindre inverkan.  
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Abstract 
The purpose of this work is to show that not only the boards parallel to the wind direction will 
have affects on the stabilization but also the ones perpendicular to the wind direction. The 
buildings that will be studied include two eight-storey buildings outside Stockholm. Both 
houses are alike and the bottom floor of the buildings is made of concrete and the remaining 
seven floors of wood. This is a building construction projects made by Lindbäcks 
Construction AB in Piteå. 

Through this work, the stabilization in the perpendicular direction explored more how it 
interacts with the parallel. It will be shown by calculations where the wind stabilization 
through diaphragm action is calculated as usual, parallel to the wind direction, and then also 
add the boards perpendicular to the wind direction. The calculations will be done on both the 
long and short sides of the building. 

Because no tests were done in the lab on the timber-frame with double gypsumboards it has 
been used an existing test but with only a single board. In the test had the same type of wall, 
but with two different lengths tested and only one layer of gypsum. One was 1200x2400 mm 
and the other 3600x2400 mm. Both types of the timber-frame had the dimensions 45x95 mm 
c/c 600 mm and a single gypsumboard on one side. Based on this test the same force and 
deformation were pursued in the simulations in robot to determine the elastic modulus of a 
wall unit. To take the second gypsum layer in account an assumption was made that the 
second layer would increase overall stiffness by 80 %. 

The material properties were then used in all the walls in the large model to determine the 
total deflection of the building. 

The calculations showed that the slices perpendicular to the wind direction brought a small 
portion of stabilization. In the simulation it was found that cases in which the discs 
perpendicularly wind direction was taken with decreased deformation. 

The simulation of the building was done in addition to the ultimate limit state even in the 
serviceability limit state to see how the building behaves in ordinary conditions. 

The calculations showed that with the help of the three cases where the perpendicular walls 
were, the capacity of torque increased. With the help of these walls were load more 
widespread and evenly distributed than it was before. 

The simulation of the building showed that the deformation of the wind load direction 
decreased by 3,4% when the load acted on the long side and 23,9 % against short side. It 
shows that it is important to include these walls in the calculations but depending on the 
location, they contribute less or more.  
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1 Inledning 
Konstruktioner i trä blir alltmer förekommande och används i större utsträckning. Förutom 
norra Europa används de även i USA, Kanada, Australien, Japan och även delar av 
Sydostasien. Att bygga med massiva träkonstruktioner har på senare år utvecklats, där är då 
främst användningen i ytterväggsstommar samt bjälklag (Svenskt trä, 2014) 

Att det blivit mer populärt inom husbyggnation beror främst på den lag som ändrades 1994 sa 
att trähus inte fick byggas i mer än två våningar. En annan anledning kan vara det ökande 
miljötänket vilket kan ha stor inverkan eftersom trä är ett miljövänligt material, som också är 
starkt. Träets typiska egenskaper är: låg vikt, hög hållfasthet i förhållande till vikt, fördelaktigt 
ur ett miljöperspektiv samt lätt att hantera och bearbeta. (Svenskt trä, 2014) 

De nödvändiga kunskaper som har behövts vid detta arbetes gång har inhämtats genom 
litteraturstudier om stabilisering genom skivverkan hos flervåningshus i trä. Detta för att ge 
ökad förståelse och kunskap om hur stabilisering genom skivverkan fungerar.  

Det har även vid ett tillfälle gjorts ett studiebesök hos Lindbäcks Bygg AB (LBAB) på 
produktionen. Studiebesöket gjordes för att få större inblick i hur LBAB producerar sina 
färdiga volymer och hur monteringen fungerar. 

Förutom studiebesök har även muntliga källor använts. En av dessa källor är väl insatt i 
LBAB:s konstruktionslösningar samt process och har därför väldigt stor inblick i hur 
flervåningshusen är uppbyggda. 

Husen som har studerats är två likadana punkthus gjorda av trä. Byggnaderna är 
åttavåningshus där den nedersta våningen är i betong och de övre sju är i trä. De nedersta 
våningarna är tänkt som butik- och garageplan. I de övre sju våningarna ska det vara 
lägenheter med tvåor och fyror. Båda husen är uppbyggda av moduler och planlösningarna för 
båda husen antas vara samma på samtliga plan. 

1.1 Företagspresentation 
Lindbäcks Bygg AB är ledande tillverkare i Sverige av industriellt producerade 
flerbostadshus. De har en högteknologisk produktion av flerfamiljshus och producerar för 
både privata som kommunala byggherrar. Deras produktion sker för närvarande i en 18000 
kvadratmeter stor fabrik i Öjebyn utanför Piteå. Man producerar i dagsläget 1200 
kvadratmeter nyckelfärdiga bostäder i veckan, något som kommer att öka till totalt 2400 
kvadratmeter i och med den nya fabriken som ska byggas (Lindbäcks Bygg AB, 2014). De 
bostäder som byggs är i moduler där dessa sätts ihop färdiga i fabrik och transporteras till 
byggarbetsplatsen. 

Modulbyggda hus är precis som det låter byggda i moduler. Modulerna anländer då till 
byggarbetsplatsen och byggs ihop på plats, kan liknas vid ett stort ”lego”. Denna typ av 
byggande är väldigt effektivt eftersom monteringsarbetet på plats blir betydligt mindre i och 
med färdiga volymer och arbetsplatsomkostnaderna lägre eftersom etableringen inte blir 
densamma. Det är även bättre på så sätt att montering kan ske i en torr miljö och är då inte 
lika utsatt för väder och vind. 
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Modulerna byggs ihop på så sätt att innertak och golv blir ”inhängda” mellan väggarna. På 
produktionslinjerna färdigställs modulerna så mycket som möjligt. All kabeldragning, 
rördragning samt ventilationskanaler dras av elektriker, rörmockare samt 
ventilationsmontörer. När modulerna sedan anläder på byggarbetsplatsen kopplas detta ihop 
mellan modulerna när de sitter på plats. Målare, golvläggare och plattsättare finns också längs 
produktionslinjerna och färdigställer volymerna så mycket det bara går. Även köksinredning, 
fönsterbänkar m.m. monteras. Efter att volymen blivit ihopmonterad görs den sedan färdig 
invändigt och skickas på lastbil till byggarbetsplatsen (Öberg, 2012).  

Då volymerna anländer till byggarbetsplatsen är dessa i stort sett klar för inflyttning. Det som 
återstår är montering samt sammankoppla rör, elledningar, dra lister, sätta golv. Denna 
komplettering som sker på plats är väldigt varierande beroende på hur projektet och 
byggnaden ser ut. (Öberg, 2012). 

1.2 Bakgrund 
När lagen om att inte få bygga högre hus än två våningar togs bort 1994 var det nu tillåtet att 
bygga högre (Svenskt trä, 2014). Problemet blev istället att träets hållfasthet sätter vissa 
begränsningar. Eftersom trä inte besitter samma bärförmåga i tryck som exempelvis stål och 
betong måste nya smarta lösningar användas. Det är dock inte bara hållfastheten mot de 
vertikala lasterna som sätter gränser, även stabiliseringen av en högre träbyggnad kan vara 
problematisk. 

Stabilisering av en byggnad mot horisontella laster som byggnaden utsätts för sker vanligtvis 
genom skivverkan. Detta kan ske genom skivor av plywood, spån- eller gipsskivor. Oavsett 
vilket material som väljs måste det dock vara tillräckligt tjockt för att inte buckla. 
Horisontalstabilisering behöver kontrolleras för vindriktningarna mot både lång- och 
kortsidan på byggnaden (Svenskt trä, 2014). Vid denna kontroll tas vanligtvis endast de 
skivor som sitter i väggarna parallellt vindriktningen med i beräkningarna. Något som alltså 
inte tas med i beräkningarna är de skivor som sitter vinkelrätt vindriktningen. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta projekt är att med hjälp av beräkningar samt simulering försöka påvisa att 
skivorna vinkelrätt vindriktningen har en viss inverkan på den stabiliserande bärförmågan. 
Detta är något som sker med hjälp av skivverkan. 
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1.4 Avgränsningar 
För att inte detta arbete ska bli för stort utan istället mer djupgående, har vissa avgränsningar 
satts: 

 

• Svenska förhållanden. 
• Lastberäkning	  i	  horisontalstabiliserande	  syfte	  ska	  göras	  i	  brottgränstillstånd	  med	  

antagande	  om	  linjär-‐elastiskt	  beteende	  hos	  materialen.	  
• Antaganden	   skall	   vara	   realistiska	   och	   kopplade	   till	   ett	   verkligt	   byggprojekt	   i	   8	  

våningar.	  	  Ritningsunderlag	  kommer	  att	  tillhandahållas.	  
• Laster	  horisontellt	  skall	  redovisas	  våningsvis.	  
• Simulering	  ska	  göras	  där	  endast	  stabiliserande	  väggenheter	  ska	  tas	  med.	  

  



   5 

2 Teori 
En byggnads bärande system har till uppgift att ta ner lasterna till grundkonstruktionen. Dessa 
laster kan vara både vertikala och horisontella. De vertikala lasterna består av egentyngder 
hos de ingående byggnadsdelarna, variabla laster som snö samt nyttiga laster i form av 
inredning. För ett flervåningshus med träregelstomme tas lasterna ned genom väggreglar och 
bjälklag.  

Förutom de vertikala lasterna måste de horisontella lasterna också tas hänsyn till. De 
horisontella lasterna i Sverige är vind. För att ta upp dessa laster finns det olika system för att 
leda ned dessa till grundkonstruktionen:  

 
Figur 2.1 Exempel på stomstabilisering genom fackverk, ramverkan och skivverkan (Isaksson & Mårtensson, 2010) 

Stabilisering genom fackverk är inte vanligt inom husbyggnad utan mer vid hallbyggnader där 
strävan ofta utgörs av en stålprofil. Vanligtvis väljer man vinkelstång, armeringsjärn, 
plattstång, rundstång eller fyrkantsrör. Ramverkan innebär att förbindningar mellan 
konstruktionselement eller mot grundkonstruktionen, tar upp moment (Isaksson & 
Mårtensson, 2010). Ingen av dessa är dock speciellt vanliga i småhus eller flervåningshus 
med träregel stomme. Det är då mer vanligt att skivverkan används. 
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2.1 Skivverkan 
Stabilisering genom skivverkan är ett sätt att stabilisera byggnader mot horisontella krafter 
som vind. Det går med hjälp av beräkningar att placera skivorna så att de förmår att stabilisera 
en byggnad.  

 
Figur 2.2 Exempel på vindriktning samt de resulterande krafterna(Gyproc handbok 7 : Handboken i 
lättbyggnadsteknik2007) 

Skivor har stor styvhet vid belastning med krafter i sitt eget plan (Isaksson & Mårtensson, 
2010). Vid stabiliseringsberäkningar används därför väggarna med skivor parallellt 
vindriktning. Vad som inte tas i beaktning då är att även skivor vinkelrätt vindriktningen kan 
ha en viss inverkan. 

 
Figur 2.3 Krafternas gång vid skivverkan (Lind, 2007) 

I Figur 2.3 går det att se att den horisontella kraften tas upp i form av skjuvkrafter i skivan, 
skivverkan, och systemet blir på så vis stabilt. På detta sätt kan tak, bjälklag och väggar 
samverka till att göra en byggnad stabil.  

Stabiliteten behöver som regel endast kollas för de båda vindriktningarna, lång- samt 
kortsidan. Vid dimensionering bestäms den resulterande yttre horisontalkraften och därefter 
vad belastningen blir för respektive väggenhet. Något som också kan behöva tas med i 
beräkningarna är det inre sug som uppstår. Detta är dock inget som tas med i beräkningarna 
på bostadshus eftersom att det inre suget tar ut varandra oavsett byggnad (Lidelöw, 2014).  

4.3

481Gyproc Handbok 7 – Gyproc Teknik

Statik

2. Lastfördelning till stabiliserande väggar

När en byggnad påverkas av en vindlast leder tak 
och ytterväggarna kraften vidare in till bjälklagen. 
Om bjälklagen fungerar som styv skiva kommer de 
i sin tur att föra kraften vidare till de stabiliserande 
väggarna, dvs för ändamålet utsedda ytter- och 
innerväggar. För stabilisering mot vindlaster kan 
därför skiv- och balkverkan hos bjälklag, takkon-
struktion och väggar utnyttjas.

Som regel behöver stabiliteten endast kontrol-
leras för de båda vindriktningarna vinkelrätt mot 
och parallellt med byggnadens långsidor. I figur 
1a visas ett exempel på en vindlast som verkar vin-
kelrätt mot husets långsidor. Vid dimensionering 
bestäms den resulterande yttre horisontalkraften, 
därefter belastningen per stabiliserande väggdel 
och slutligen belastning per väggenhet. Väggens 
kraftupptagande förmåga styrs bl a av skruvavstånd 
och typ av gipsskiva, se avsnitt 5–8.

I figur 2 visas en vägg med stående gipsskivor 
på ett traditionellt utformat regelverk. Skivorna 
förutsätts vara förbundna med skruv eller spik vid 
regelverket längs skivornas kanter samt längs de 
vertikala reglarna i skivornas mitt. I figuren visas 
även en förenklad bild av kraftspelet i väggen när 
den belastas av en yttre horisontalkraft i väggens 
plan. Kraftjämvikten kräver att regelverket måste 
förhindras att lyfta från underlaget vid öppningar 
och väggslut.

4.3.1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor

Figur 1a. Vindriktning samt resulterande yttre horisontalkraft 
och vindbelastning på ett hus.

Figur 1b. Resulterande yttre horisontalkraft, mothållande 
krafter i väggar samt resulterande inre kraft.

Figur 2. Kraftspelet i väggen när den belastas av en yttre 
horisontalkraft i väggens plan.

4.3

481Gyproc Handbok 7 – Gyproc Teknik

Statik

2. Lastfördelning till stabiliserande väggar

När en byggnad påverkas av en vindlast leder tak 
och ytterväggarna kraften vidare in till bjälklagen. 
Om bjälklagen fungerar som styv skiva kommer de 
i sin tur att föra kraften vidare till de stabiliserande 
väggarna, dvs för ändamålet utsedda ytter- och 
innerväggar. För stabilisering mot vindlaster kan 
därför skiv- och balkverkan hos bjälklag, takkon-
struktion och väggar utnyttjas.

Som regel behöver stabiliteten endast kontrol-
leras för de båda vindriktningarna vinkelrätt mot 
och parallellt med byggnadens långsidor. I figur 
1a visas ett exempel på en vindlast som verkar vin-
kelrätt mot husets långsidor. Vid dimensionering 
bestäms den resulterande yttre horisontalkraften, 
därefter belastningen per stabiliserande väggdel 
och slutligen belastning per väggenhet. Väggens 
kraftupptagande förmåga styrs bl a av skruvavstånd 
och typ av gipsskiva, se avsnitt 5–8.

I figur 2 visas en vägg med stående gipsskivor 
på ett traditionellt utformat regelverk. Skivorna 
förutsätts vara förbundna med skruv eller spik vid 
regelverket längs skivornas kanter samt längs de 
vertikala reglarna i skivornas mitt. I figuren visas 
även en förenklad bild av kraftspelet i väggen när 
den belastas av en yttre horisontalkraft i väggens 
plan. Kraftjämvikten kräver att regelverket måste 
förhindras att lyfta från underlaget vid öppningar 
och väggslut.

4.3.1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor

Figur 1a. Vindriktning samt resulterande yttre horisontalkraft 
och vindbelastning på ett hus.

Figur 1b. Resulterande yttre horisontalkraft, mothållande 
krafter i väggar samt resulterande inre kraft.

Figur 2. Kraftspelet i väggen när den belastas av en yttre 
horisontalkraft i väggens plan.

4.3

481Gyproc Handbok 7 – Gyproc Teknik

Statik

2. Lastfördelning till stabiliserande väggar

När en byggnad påverkas av en vindlast leder tak 
och ytterväggarna kraften vidare in till bjälklagen. 
Om bjälklagen fungerar som styv skiva kommer de 
i sin tur att föra kraften vidare till de stabiliserande 
väggarna, dvs för ändamålet utsedda ytter- och 
innerväggar. För stabilisering mot vindlaster kan 
därför skiv- och balkverkan hos bjälklag, takkon-
struktion och väggar utnyttjas.

Som regel behöver stabiliteten endast kontrol-
leras för de båda vindriktningarna vinkelrätt mot 
och parallellt med byggnadens långsidor. I figur 
1a visas ett exempel på en vindlast som verkar vin-
kelrätt mot husets långsidor. Vid dimensionering 
bestäms den resulterande yttre horisontalkraften, 
därefter belastningen per stabiliserande väggdel 
och slutligen belastning per väggenhet. Väggens 
kraftupptagande förmåga styrs bl a av skruvavstånd 
och typ av gipsskiva, se avsnitt 5–8.

I figur 2 visas en vägg med stående gipsskivor 
på ett traditionellt utformat regelverk. Skivorna 
förutsätts vara förbundna med skruv eller spik vid 
regelverket längs skivornas kanter samt längs de 
vertikala reglarna i skivornas mitt. I figuren visas 
även en förenklad bild av kraftspelet i väggen när 
den belastas av en yttre horisontalkraft i väggens 
plan. Kraftjämvikten kräver att regelverket måste 
förhindras att lyfta från underlaget vid öppningar 
och väggslut.

4.3.1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor

Figur 1a. Vindriktning samt resulterande yttre horisontalkraft 
och vindbelastning på ett hus.

Figur 1b. Resulterande yttre horisontalkraft, mothållande 
krafter i väggar samt resulterande inre kraft.

Figur 2. Kraftspelet i väggen när den belastas av en yttre 
horisontalkraft i väggens plan.
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Figur 2.4 Exempel på skivverkan i ett plan mellan tak och väggar (Carling, 1992) 

Figuren ovan visar ett exempel på hur samspelet mellan vägg- och takskivor fungerar i ett 
plan. I långsideväggens överkant ligger en utbredd horisontalkraft som beror på att väggen 
stödjer mot takskivan. I detta fall kan takskivan betraktas som en hög I-balk där kantbalkarna 
utgör flänsar och takskivan livet. Vindlasten förs sedan, genom balkverkan, ut till gavlarna 
där väggskivorna tar upp kraften. Väggskivorna fungerar i detta fall som i grundkonstruktion 
inspända konsoler. Värt att tänka på är att systemet kan vara stabilt även om ena gavelväggen 
saknas. Då måste den återstående väggen kunna ta upp vindlasten medan långsidornas 
väggskivor balanserar upp det excentritetsmoment som uppstår. (Carling, 1992) 

Detta fungerar likadant för bjälklag som det gör för takskivor där de måste hänga ihop för att 
stabiliseringen ska fungera. 

2.2 Väggar 
Vanligaste skivbeklädnaden på regelväggar är gipsskivor, men det används även olika skivor 
av trä. Dessa skivor fästs oftast på stående reglar. Liggande reglar kan förekomma i form av 
korsregling vilket kan behövas när en enkel regelstomme inte är tillräcklig sett till 
värmeisolering. Skivorna monteras vanligtvis stående där de håller full våningshöjd, vid 
liggande reglar kan skivorna monteras liggande. Montering sker oftast genom spikning eller 
skruvning. (Carling, 1992) 

Förutom skivor i väggarna kan även beklädnad som utgörs av panel (exempelvis ett innertak 
av råspont eller byggnadens yttre väggbeklädnad) ta upp mindre krafter. Tyvärr är styvhet och 
bärförmåga sällan tillräckligt stor för att detta ska kunna tillgodoräknas. (Lind, 2007) 

En vägg består i verkligheten för det mesta av flera väggenheter, ofta skilda genom öppningar 
som till exempel fönster eller dörrar. Det monteras skivor mellan dessa öppningar, ovanför en 
dörröppning samt under och över ett fönster. Dessa mindre skivelement kan försummas i den 
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stabiliserande funktionen. Det är alltså bara väggenheterna som inte innehåller dessa och som 
väljs som stabiliserande som tas med i beräkningarna. 

2.3 Kraftfördelning 
Själva kraftfördelningen som utspelar sig i en vägg och dess enheter går att se i Figur 2.5. I 
den övre bilden går det att se de mindre skivelement som finns vid dörröppning och fönstret. 
Den mittersta figuren illustrerar den kraftfördelning som uppstår i träregelstommen och den 
undre den kraftfördelning som verkar på skivorna. Den nedersta figuren visar att vid 
träregelväggens nedre kant balanserar de angränsande skivelementen varandra. Det går också 
att se vid ändar och öppningar att lyft- respektive tryckkrafter uppstår vilket gör att dessa 
ändar ofta måste förankras. Att de måste fästas vid öppningar beror på att den stabiliserande 
funktionen försummas för de små elementen. (Carling, 1992) 

 
Figur 2.5 Schematisk bild av kraftspelet som utspelar sig i en vägg (Carling, 1992) 

Om liknande väggskivor används ska dessa i möjligaste mån placeras ovanför varandra. Detta 
för att de vertikala och horisontella lasterna från väggskivorna förs ned till grunden via de 
underliggande väggelementen (Carling, 1992). Detta kraftspel går att se i Figur 2.6. 
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Figur 2.6 Kraftspelet i en tvåvånings väggskiva (Carling, 1992) 

Den kraftfördelning som sker i väggarna illustreras i Figur 2.7. I figuren ses en skiva där den 
skruvade/spikade infästningen är ersatt med elastiska fjädrar. Dessa fjädrar ska illustrera de 
olika krafter som skivan utsätts för i respektive hörn. Till vänster i figuren är skivan obelastad 
varav fjädrarna inte påverkar skivan. I den högra figuren belastas regelstommen med en 
horisontal last H. Vid belastning enligt figuren töjs fjädrarna A och C ut medan B och D 
trycks samman. Detta gör att skivan blir dragen i den långa diagonalen och tryckt i den 
kortare.  (Carling, 1992)  

 
Figur 2.7 Fast skiva fastsatt i fjädrar. Till vänster obelastad och höger belastat tillstånd (Carling, 1992) 

För enbostadshus och mindre byggnader upp till två våningar behöver inte en kontroll göras 
av byggnaden stabilitet mot horisontella laster. Här antas, genom erfarenhet, att huset har 
tillräcklig stabilitet om ytterväggarna är skivbeklädda på i alla fall en sida. En förutsättning 
för att detta ska gälla är att skivorna är våningshöga och att alla fyra sidorna är 
spikade/skruvade med det avstånd och den typ som är rekommenderat av tillverkaren. Skulle 
de bärande väggarna innehålla flera öppningar som fönster och dörrar kan en 
kontrollberäkning behöva göras med avseende på stabilitet. 
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2.4 Autodesk Robot 
Robot Structural Analysis är ett FEM-program där avancerade byggnadssimuleringar samt 
strukturella analyser går att genomföra. Programmet har använts i detta projekt för att göra en 
simulering samt analys på den byggnad där horisontalstabilisering studeras. Anledningen till 
att en simulering har valt att göras är för att komplettera de handberäkningar som görs. Med 
hjälp av denna simulering är det lättare att analysera de vinkelräta skivornas inverkan. Det är 
även lättare att förstå helheten när det hela visualiseras i form av en belastad byggnad. 

Analysen som görs i detta program är något som baseras på tidigare tester på väggenheter 
enligt(Källsner, 1984). Dessa krafter och utböjningar som sker är under elastiska 
förhållanden. Därför sker även simuleringarna under elastiska förhållanden. 

I Robot finns det möjlighet att använda sig av ledade, fasta och fjäderinspända stöd som 
antingen går att sätta som punktstöd eller linje. I detta arbete används ledade stöd för att 
efterlikna den verkliga inspänningen så mycket som möjligt. 

När det gäller lasterna kan dessa läggas in manuellt. Det går att lägga in på flera olika sätt och 
som flera olika laster men i detta fall lades laster in som linjelaster på kanterna av bjälklagen. 
Egentyngden var inget som behövde läggas in utan det var något som beräknade sig självt. 
Vad som behöver tas i beaktning här är att egentyngden blir densamma som för det valda 
materialet och dess egentyngd. Denna materialegenskap och flera andra går att ändra för alla 
material. När alla laster har lagts på kan en lastkombination göras. I detta fall gjordes en 
manuell lastkombination där en faktor för varje enskild last går att manuellt ändra. Det går 
även att välja om man vill köra till exempel brott- eller bruksgränstillstånd. 

I Robot tas hänsyn till andra ordningens teori vilket även görs vid simuleringarna i detta 
arbete. 

När sedan en simulering är gjord kan flera olika resultat plockas ut beroende på vad man har 
simulerat på. I detta fall är följande delar av resultatet av intresse när en analys ska göras av 
den: 

- Förskjutningar:	   Plockades	   i	   detta	   fall	   ut	   största	   förskjutningen	   för	   byggnaden.	  
Dessa	  går	  att	  avläsa	  i	  samtliga	  tre	  riktningar	  X-‐,	  Y-‐	  och	  Z-‐led.	  

Det går även att plocka ut andra resultat beroende på vad som simulerats och vad som 
eftersöks, till exempel: 

- Reaktionskrafter	  –	  Utifrån	  den	  pålagda	  vindkraften	  samt	  egentyngden	  beräknar	  
programmet	  ut	  de	  reaktionskrafter	  som	  blir	  i	  respektive	  stöd	  för	  varje	  väggenhet.	  

- Spänningar	  –	  Vid	  simulering	  på	  ramar	  med	  balkar	  och	  pelare	  kan	  spänningarna	  i	  
respektive	  undersökas.	  

- Krafter	  –	  tvärkrafter,	  momentkurvor	  m.m.	  
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3 Metod 

3.1 Problemet 
Vid vanliga stabilitetsberäkningar på skivverkan tas endast hänsyn till de väggenheter med 
skivor parallellt vindriktningen. Vad som inte tas i beaktning, men som kan göras, är att 
skivorna vinkelrätt vindriktningen hjälper till i vissa fall. Detta är något som undersöks i detta 
arbete, inte generellt utan på ett specifikt fall. 

3.2 Litteraturstudie 
Vid handberäkningar på stabiliseringen hos en byggnad är det vanligt att det sker i två 
dimensioner likt den princip och beräkningssätt som finns i (Gyproc handbok 7 : Handboken i 
lättbyggnadsteknik2007). 

Enligt denna princip bygger det på att vissa väggar väljs ut som stabiliserande och 
kontrolleras därefter. Vad som då inte tas i beräkningar är övriga väggar samt runt öppningar. 
Partier som, beroende på placering samt storlek, tillför mer eller mindre men ändå är 
bidragande ur stabiliseringssynpunkt. 

Genom att ta med dessa partier i beräkningarna sker en minskad förbrukning av trä samt att vi 
får ut mer ur byggnaden. Detta i sin tur är inte bara en mindre påverkan på miljön, utan även 
till en ekonomisk besparing i och med att byggnaden blivit optimerad. 

3.3 Handberäkning 
Till hjälp med beräkningarna har Excel använts. För att efter beräkningarna kunna göra en 
simulering har Robot utnyttjats.  

 

Beräkningsgång: 

 

I. Beräkna	  vindlasten	  för	  lång-‐	  och	  kortsida	  
II. Fördela	   vindlasten	   på	   de	   olika	   sidorna	   och	   beräkna	   vindlasten	   för	   respektive	  

våningsplan	  från	  båda	  sidor	  
III. Ta	   reda	   på	   modulindelning	   och	   vilka	   väggar	   som	   är	   stabiliserande	   och	   gör	  

därefter	  en	  statikberäkning	  
IV. Beräkna	  fram	  den	  extra	  bärförmåga	  vinkelrätt	  vindriktning	  tillför	  
V. Jämför	  resultaten	  med	  och	  utan	  väggarna	  vinkelrätt	  vindriktning	  
VI. Beräkna	  vertikala	  laster	  och	  jämföra	  med	  lyftkrafterna	  
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3.3.1 Laster 

Den enda lasten som ska tas med i beräkningarna är i detta fall den horisontala last som 
förorsakas av vinden och egentyngden för att kontrollera mot lyftning. Ingen hänsyn till snö 
tas i detta fall eller nyttig last eftersom det värsta fallet för lyftning sker då ingen nyttig last 
eller snö verkar. 

3.3.1.1 Vindlast 

Vindlast är en variabel last som agerar vinkelrätt mot en yta och uttrycks som kraft per 
ytenhet. De största vindlasterna förekommer vid utvändiga ytor men kan även förekomma 
som inre sug. Vid dimensionering betraktas vindlasten som en bunden last. Fördelningen av 
den beror på byggnadens utseende. 

Beräkning av vindlasten sker med hjälp av (Eurokod 1 : Laster på bärverk = eurocode 1 : 
Actions on structures del 1-4 = part 1-4 allmänna laster : Vindlast = general actions : Wind 
actions2009), (EK 1). Denna vindlast kommer att beräknas för respektive våningsplan och 
sida. Endast extern vindlast kommer att beräknas. 

Vindlasten beräknas enligt ekvation (1). 

  

 𝑤! = 𝑞!(𝑧!) ∙ 𝑐!"     (1) 

 

Formfaktorn för extern last 𝑐!" beräknas med hjälp av följande figur där byggnadens olika 
mått är avgörande. 
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Figur 3.1 Zonindelning och beteckningar för väggar (EK 1) 

Om värdet på h/d hamnar mellan de angivna i Tabell 3.1 görs en interpolering. 
Tabell 3.1 Formfaktorer utvändig vindlast (EK 1) 

 
Värdet för 𝐶!,!" används för en belastad area på 10 m2 och vid dimensionering av bärverk 
som helhet. 𝐶!",! används på en belastad area på 1 m2. Denna används vid dimensionering av 
mindre detaljer och kommer därför inte att användas i detta fall. 

  

SS-EN 1991-1-4:2005 (Sv) 

34

Figur 7.5 – Zonindelning och beteckningar för vertikala väggar 

ANM. 1 Den nationella bilagan kan ge värden på cpe,10 och cpe,1. Rekommenderade värden ges i tabell 7.1 som funktion 
av h/d. För mellanliggande värden kan linjär interpolation tillämpas. Värdena i tabell 7.1 kan även tillämpas för byggnader 
med lutande tak som sadel- och pulpettak. 
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Tabell 7.1 – Rekommenderade formfaktorer utvändig vindlast  
för vertikala väggar på byggnader med rektangulär planform. 

Zon A B C D E 

h/d cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1

5 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,7 

1 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,5 

 0,25 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,7 +1,0 -0,3 

ANM. 2 För byggnader h/d > 5 kan den totala vindlasten baseras på reglerna i 7.6 till 7.8 och 7.9.2. 

(3) I de fall då vindlasten på byggnader bestäms genom att formfaktorerna cpe samtidigt tillämpas på lä- 
och lovartsidan (zonerna D och E), kan den bristande korrelationen mellan vindlasten på lä- och lovartsidor-
na behöva beaktas.  

ANM. Den bristande korrelationen mellan vindlasten på lä- och lovartsida kan beaktas på följande sätt. För byggnader 
med h/d  5 multipliceras den resulterade kraften med 1. För byggnader med h/d  1 multipliceras den resulterande 
kraften med 0,85. För mellanliggande värden kan linjär interpolation tillämpas. 

7.2.3 Plana tak 

(1) Tak med taklutningen -5° <  < +5° definieras som plana. 

(2) Taket bör indelas i zoner enligt figur 7.6. 

(3) Referenshöjden ze för helt plana tak och plana tak med avrundad eller mansardformad takfot bör sät-
tas lika med h. Referenshöjden för plana tak med bröstning bör sättas lika med ze = h + hp, se figur 7.6. 

(4) Formfaktorer för varje zon ges i tabell 7.2. 

(5) Resulterande formfaktor för bröstningen bör bestämmas enligt 7.4. 

SIS fleranvändarlicens/SIS Multi User Licence: Luleå tekniska universitet, Kundnummer/customer no 121817-29,
Beställningsdatum/order date 4/18/2014
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Det karakteristiska hastighetstrycket beräknas enligt (Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)2011). 

 

 𝑞!(!!) = 1+ 6 ∙ 𝐼!(𝑧) ∙ 𝑘! ∙ 𝑙𝑛
!
!!

!
∙ 𝑞!(𝑧)   (2) 

 

där hastighetstrycket 𝑞!  beräknas enligt ekvation (3). 

 

 𝑞! 𝑧 = !∙!!(!)!

!
     (3) 

 

Referensvindhastigheten 𝑣!  går att finna i (Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)2011) och sätts till 24 m/s. 
Luftens densitet ρ sätts till 1,25 kg/m3 enligt (Isaksson & Mårtensson, 2010). 

Terrängfaktorn 𝑘! beräknas enligt ekvation (4). 

 

 𝑘! = 0,19 ∙ 𝑧! 𝑧!,!!
!,!"

    (4) 

 

där 𝑧!,!! med terrängtyp II är 0,3 m. 

Faktorn för turbulensintensiteten 𝐼!(𝑧) beräknas enligt ekvation (5) 

 

 𝐼! 𝑧 = !!∙!!∙!!
!!

  𝑓ö𝑟  𝑧!"# ≤ 𝑧 ≤ 𝑧!"#   (5) 

 

 𝐼! 𝑧 = 𝐼! 𝑧!"#   𝑓ö𝑟  𝑧 < 𝑧!"#  

 

Enligt (EK 1) sätts 𝑘! = 1,0 och 𝑧!"# = 200  𝑚. 
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Tabell 3.2 Terrängparameter (Eurokod 1 : Laster på bärverk = eurocode 1 : Actions on structures del 1-4 = part 1-4 
allmänna laster : Vindlast = general actions : Wind actions2009) 

 
Medelvindhastigheten beräknas enligt ekvation (6). 

 

 𝑣! 𝑧 = 𝑐!(𝑧) ∙ 𝑐!(𝑧) ∙ 𝑣!    (6) 

 

Topografifaktorn sätts i detta fall till 𝑐! 𝑧 = 1,0 enligt (EK 1). 

Råhetsfaktorn 𝑐!(𝑧) beräknas enligt ekvation (7). 

 

 𝑐! 𝑧 = 𝑘! ∙ 𝑙𝑛
!
!!

  𝑓ö𝑟  𝑧!"# ≤ 𝑧 ≤ 𝑧!"#   (7) 

 

 𝑐! 𝑧 = 𝑐! 𝑧!"#   𝑓ö𝑟  𝑧 ≤ 𝑧!"#  

    

3.3.1.2 Lastkombination 

I detta arbete används lastkombinationer för brottgränstillstånd. Lastkombination STR-B 
kommer att användas i detta fall. I Tabell 3.3 visas dessa lastkombinationer. Ekvationen som 
används i detta fall är ekvation 6.10b. Endast vindlast kommer beräknas som angripande last 
på byggnaden. Egentyngden kommer att beräknas för byggnaden men kommer endast 
kontrolleras mot den lyftande kraft som sker på grund av vinden. Anledningen till att endast 
vindlasten kontrolleras är för att avgränsa arbetet. 
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Tabell 3.3 Lastkombinationer i brottgränstillstånd (Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av 
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)2011) 

 
 

Här används kolumnen för ”Variabel huvudlast” eftersom det är vind som kontrolleras.  När 
vindlasten 𝑤! beräknats sätts den in i ovannämnda ekvation som 𝑄,!. Säkerhetsfaktorn 𝛾! 
sätts i detta fall till 1,0. 

Vid beräkning av last i bruksgränstillstånd sattes vindlasten till följande ekvation: 

 𝑤! = 𝜓!,!𝑄!,!     (8) 

där 𝜓!,! sattes till 0,3 för vind. Denna last användes för att kontrollera hur byggnaden beter 
sig vid normal last. Lasterna för bruksgränstillstånd presenteras i Bilaga A. 

3.3.2 Horisontalstabilisering 

För att kunna starta med beräkningarna behövdes modulindelning samt vilka väggar som var 
stabiliserande undersökas. Modulindelning samt stabiliserande väggar ses i Figur 3.2. 
Modulindelning är här markerat med röda linjer där en modul är ytan innanför de röda 
linjerna. De stabiliserande väggarna är i Figur 3.2 markerade med sneda svarta streck. 
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A1.3.1(1) 
17 §    Dimensioneringsvärden för laster i brottsgränstillstånd (EQU) uppsättning 
A ska vara enligt tabell B-2. Partialkoefficienten Jd bestäms i 1–6 §§ i detta 
kapitel. 

Tabell B-2 Dimensioneringsvärden för laster (EQU) (Uppsättning A) 

Varaktiga 
och tillfälliga 
d. s 1  

Permanenta laster Variabel 
huvudlast 

Samverkande variabla 
laster 

 Ogynnsamma Gynnsamma Största 
last 

Övriga laster 

(Ekv 6.10) Jd 1,1G kj,sup 0,9 G kj,inf När lasten är 
ogynnsam: 
Jd 1,5 Q k,1 

 När lasten är 
ogynnsam: 
Jd 1,5 \0,iQ k,i 

   När lasten är 
gynnsam: 0

 När lasten är 
gynnsam: 0

1 Dimensioneringssituationer 
 
18 §    Ekvation 6.10a och 6.10b ska tillämpas i brottsgränstillstånd som inte 
omfattar geotekniska laster med dimensioneringsvärden för laster enligt tabell  
B-3. Partialkoefficienten Jd bestäms i 1–6 §§ i detta kapitel. 

Vid tillämpning av 6.10a är det inte tillåtet att endast inkludera permanenta 
laster. 

Tabell B-3 Dimensioneringsvärden för laster (STR/GEO) (Uppsättning B) 

 Varaktiga 
och tillfälliga 
d. s 1  

Permanenta laster Variabel
huvudlast 

Samverkande variabla 
laster 

  Ogynnsamma Gynnsamma Största last Övriga laster 
 (Ekv 6.10a) Jd 1,35 Gkj,sup 1,00 G kj,inf  När lasten är 

ogynnsam: 
Jd 1,5 \ 0,1Qk,1 

När lasten är 
ogynnsam: 
Jd1,5 \ 0,i Qk,i 

  Jd 1,35 Pk 1,00 Pk  När lasten är  
gynnsam: 0 

När lasten är 
gynnsam: 0 

 (Ekv 6.10b) Jd 0,89·1,35 Gkj,sup 
 1,00 Gkj,inf När lasten är 

ogynnsam: 
Jd 1,5 Qk,1 

 När lasten är 
ogynnsam: 
Jd1,5 \0,i Q k,i 

  Jd 1,35 Pk 1,00 Pk När lasten är 
gynnsam: 0 

 När lasten är 
gynnsam: 0 

1 Dimensioneringssituationer 
 
19 §    När tabell A1.2(C) i standarden (Uppsättning C) är tillämplig ska dimen-
sioneringsvärdena på lasterna bestämmas med parametrar enligt tabell B-4. 
Partialkoefficienten Jd bestäms i 1–6 §§ i detta kapitel.  
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Figur 3.2 Modulindelning av planlösning (Jonsson, 2014) 

För att visa vilka väggar som är stabiliserande visar Figur 3.3 detta. Jämförs Figur 3.2 med 
Figur 3.3 går det att se att det är väldigt få av det flertalet väggarna som används i 
stabiliserande syfte. Detta beror på att öppningar, fönsterbröstningar samt dörr- och 
fönsteröverstycken försummas (Carling, 1992). Viktigt är att förankra ordentligt vid 
enheternas början och slut. Väggskivor ska placeras ovanför varandra för att kunna föra ner 
lasterna till grunden. Något som inte tas hänsyn till i detta arbete är lyftkrafter. Detta är för att 
avgränsa arbetet så mycket som möjligt och fördjupa sig mer i stabiliseringen av byggnaden 
genom skivverkan. 
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Figur 3.3 Endast de stabiliserande väggarna 

För att lättast hålla ordning på de olika väggarna numrerades dessa och eftersom antalet är 17 
stycken fick de numren 1-17 enligt Figur 4.1. För att kunna tillgodoräkna de skivor vinkelrätt 
vindriktningen måste de gå ihop med en stabiliserande skiva parallellt vindriktningen. Detta 
är för att det är först då som det går att se de flänsar vinkelrätt vindriktningen som flänsar på 
en balk, där då skivorna parallellt vindriktningen agerar livet. I Figur 3.3 går det att se att 
väggarna 3 och 12, 4 och 8 samt 7 och 15 jobbar tillsammans på detta sätt (innanför 
rödmarkeringen). Det är alltså bara tre ställen på huset som detta går att använda denna 
princip. 

För att börja stabilitetsberäkningarna måste origo sättas ut någonstans i husets hörn, vilket 
lämpligen kan vara i husets nedre vänstra hörn. Centrumlinje (C.L.) samt resultantlinje (R.L.) 
bestäms där e räknas positiv när rotationslinjen befinner sig till höger respektive ovanför 
centrumlinjen. Avståndet e är sträckan mellan C.L. samt R.L. Att det behövs en i vardera 
riktningen beror på att beräkningar sker för vind både på lång- och kortsida. Övriga avstånd 
som måste bestämmas: 

o 𝑣! 	  =	  avstånd	  från	  C.L.	  till	  respektive	  vägg	  (i)	  
o 𝜌! 	  =	  avstånd	  från	  resultantens	  läge	  (R.L.)	  till	  respektive	  vägg	  (i)	  
o 𝑋! 	  =	  avstånd	  från	  origo	  till	  respektive	  vägg	  (i)	  
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Figur 3.4 Principskiss på de olika benämningarna 

Vindlasten Q angriper normalt sett centrumlinjen på ett symmetriskt hus likt det i Figur 3.5. 

 
Figur 3.5 Stabiliserande väggar i ett symmetriskt hus (svartmålade) 

Eftersom de stomstabiliserande väggarna i byggnaden inte är jämnt fördelade eller lika långa 
beräknas den resulterande kraften Q. I och med att den resulterande kraften är flyttad kommer 
ett moment att uppstå. (Gyproc handbok 7 : Handboken i lättbyggnadsteknik2007) 

Detta moment beräknas enligt: 
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 𝑀 = 𝑄 ∙ 𝑒  (9) 

där 

 𝑒 = !!∙!!
!!

 (10) 

 

Längden 𝐿! anger längden för respektive väggenhet. Är väggen beklädd med skiva på ena 
sidan anges endast längden. Har väggenheten skivor på båda sidor multipliceras längden med 
två alltså 𝐿! = 2 ∙ Väggens längd. (Gyproc handbok 7 : Handboken i lättbyggnadsteknik2007) 

Beräkningsgången blir då följande: 

1. Avstånd	  i	  X-‐	  eller	  Y-‐led	  beroende	  på	  om	  lasten	  är	  på	  kort-‐	  eller	  långsidan.	  
2. Längden	  L	  för	  respektive	  vägg	  noteras.	  
3. 𝑣	  beräknas	  för	  varje	  vägg	  som	  är	  avstånd	  från	  tyngdpunkt	  vägg	  till	  C.L.	  
4. 𝐿 ∗   𝑣	  samt	  𝐿 ∗ 𝑣!	  beräknas.	  
5. 𝜌	  beräknas	  för	  varje	  vägg	  som	  är	  avstånd	  från	  tyngdpunkt	  vägg	  till	  R.L.	  Beräknas	  

med	  hjälp	  av	  𝑣	  och	  e.	  
6. 𝐿 ∗ 𝜌	  samt	  𝐿 ∗ 𝜌!	  beräknas.	  

Krafterna för respektive vägg kan beräknas. De krafterna som belastar respektive vägg fås 
enligt ekvation (11). 

 

 𝐻! =
!∙!!
!!
− !∙!∙!!∙!!

!!
!∙!!

     (11) 

 

För att beräkna lasten per skiva divideras kraften beräknad i ekvation (11) med antalet skivor. 
Om man använder sig av gipsskivor med bredd 1200 millimeter blir antalet skivor 𝑛 = 𝐿!/
1,2. Om antalet skivor understiger ett heltal + 0,5 blir antalet väggenheter lika med heltalet. 
Är kvoten större än eller lika med heltalet + 0,5 sätts antalet enheter lika med heltalet + 0,25. 
(Gyproc handbok 7 : Handboken i lättbyggnadsteknik2007) 

För att beräkna väggarna vinkelrätt vindriktningen användes samma princip ovan även för 
dessa. Däremot beräknas inte lasterna ut för dessa väggar utan endast 𝐿 ∗ 𝜌! för de vinkelräta 
väggarna. Detta värde för de vinkelräta väggarna adderas sedan till det totala 𝐿 ∗ 𝜌! för den 
sida de hjälper. Till exempel vid blåst mot kortsidan beräknas 𝐿 ∗ 𝜌! för de tre väggarna på 
långsidan som hjälper väggarna på kortsidan varav dessa tre värden adderas till den totala 
𝐿 ∗ 𝜌! för kortsidan. Viktigt att komma ihåg här är att hävarmen blir rätt till respektive vägg. 
Anledningen till att dessa endast adderas här är för att de vinkelräta väggarnas uppgift är att 
styva upp konstruktionen ytterligare mot det moment som skapas på grund av excentriciteten. 
Att lägga till dessa här ökar den totala bärförmågan. Genom att addera dessa sker dock en 
omfördelning av momenten vilket gör att vissa väggar kan komma att få mer, och andra 
mindre, last på grund av detta. I det stora hela är tanken däremot att den totala belastningen 
för de övriga väggarna, ska bli mindre. I teorin resulterar detta i att deformationen av 
byggnaden blir mindre. 
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3.3.3 Vertikala laster 

På grund av de horisontella lasterna finns det risk för att det ska bildas lyft- samt tryckkrafter i 
vid ändarna på respektive väggenhet. Detta innebär att de vertikala lasterna då måste kollas. 
Eftersom lyftning kan ske måste egentyngden beräknas som är det enda i det här fallet som 
motverkar detta. Detta kan alltså göra så att huset lyfter eller i värsta fall välter. Genom att 
beräkna den motverkande vertikala lasten, i detta fall egentyngden, kontrolleras denna mot 
vindlasten när denna ger lyftning. Är den egentyngden större än lyftkrafterna förorsakad av 
sug uppe på taket samt den horisontella lasten som ger lyftkrafter, behöver inga åtgärder 
göras. Skulle lyftkrafterna, som påföljd av dessa laster, vara större än egentyngden måste 
förankring av väggenheterna göras. Detta är dock ingenting som kontrolleras i detta arbete 
utan då görs endast ett konstaterande att så är fallet att förankring måste göras. 

De vertikala lasterna beräknades på varje väggenhet. Här beräknades endast egentyngden som 
motverkande last till den sugande kraft vinden orsakade. Egentyngden på respektive 
väggenhet togs fram genom att studera befintliga ritningar på byggnaden, få fram bjälklag, 
innertak samt inner- och ytterväggarnas uppbyggnad. Efter att uppbyggnaden för dessa 
fastställts gällande dimensioner och material samt egentyngden för dessa beräknades 
egentyngden för respektive byggnadsdel. Genom att studera riktningen för de bärande åsarna i 
bjälklaget kunde det fastställas vilken utav väggenheterna som, förutom laster från 
väggenheterna ovanför, berördes av egenvikt från bjälklag samt innertak. 

För att ta reda på vilka utav väggarna som berördes utav det yttre sug som uppstod av vinden 
behövdes även takstolsplanen studeras. Denna studerades för att få veta riktningen 
takbalkarna ligger och över vilka väggar dessa ligger. Det är alltså möjligt att det inte är alla 
väggarna som berörs av vindlasten. 

Vinden mot taket beror på byggnadens utvändiga mått där lång- respektive kortsida ger olika 
faktorer. Vilka dessa mått är går att tyda i Figur 3.6. 
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Figur 3.6 Faktorer vid vindlast på tak enligt (Eurokod 1 : Laster på bärverk = eurocode 1 : Actions on structures del 1-4 
= part 1-4 allmänna laster : Vindlast = general actions : Wind actions2009) 

Värdena för dessa går att finns i Tabell 3.4 nedan. I och med att taklutningen på detta hus är 
väldigt liten, kring 5 grader, kommer inget tryck att uppstå på taket utan endast sug (se Tabell 
3.4). 
Tabell 3.4 Faktorer för vindlast på pulpettak (Eurokod 1 : Laster på bärverk = eurocode 1 : Actions on structures del 1-
4 = part 1-4 allmänna laster : Vindlast = general actions : Wind actions2009) 
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Lasterna fördelas på respektive del. Yttertakets last fördelas enligt följande indelning.  

 
Figur 3.7 Fördelning av laster enligt takstolsplan 

Bjälklagets samt innertakets egentyngder fördelas enligt Figur 3.8. 
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Figur 3.8 Fördelning av laster från bjälklag och innertak 

Som det går att tyda ur bilden är antagandet gjort att egentyngd från bjälklag och innertak, 
som befinner sig i anslutning till en av de bärande väggenheterna, belastar änden på 
väggenheten. Här är ett antagande gjort så att lasten över två reglar är den last som går ner i 
änden av väggen och trycker emot den eventuella lyftande kraft som kan uppstå. För de 
väggar som har en liten total bredd och som gör att lasten vid detta antagande går in på ”andra 
halvan” av väggen antas belastas med halva väggenhetens bredd. Anledningen till antagandet 
är att troligtvis hjälper mer last till att hålla emot den lyftkraft som uppstår i änden än den 
ensamma regeln och dess last som den bär. Enligt den princip som är beräknat i detta arbete 
blir det lyftning i den ena hörnet av väggenheten och tryck i den andra. Ingen last beräknas i 
övrigt fördelat på väggen utan dessa är endast de två i ändarna. Dessa areor i Figur 3.8 är de 
som beräknas tillsammans med egentyngderna i Tabell 4.10. Därför beräknas även 
egentyngderna från väggarna på samma sätt. Lasten i ena änden blir då väggens längd L/2 
(om den är kort) och last över två reglar för de längre väggarna som ska multipliceras med 
lasterna i Tabell 4.10. Som nämnt tidigare används ingen nyttig last eftersom värsta fallet blir 
i detta fall utan denna last. 
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3.3.4 Utböjning 

För att kunna göra en jämförelse av de två olika fallen i Robot behöver materialparametrarna 
vara densamma i Excel-beräkningarna som i Robot. För att underlätta med simuleringen av 
huset har handberäkningarna gjorts på en regelvägg med dubbel gips medan simuleringen 
endast är på en skiva. Anledningen till att simuleringen är gjord på detta sätt är för att 
underlätta vid modelleringen av byggnaden. Detta innebär att tester måste göras för att få 
samma egenskaper på den beräknade regelväggen med dubbel gips, som för den enkla skivan 
som modelleras. Den modell som beräknas har, precis som i det verkliga projektet, två 
gipsskivor på en sida.  

Den parameter som kommer att kontrolleras vid beräkningen av väggarna ät utböjningen. Det 
kommer därför att göras en beräkning på en regelvägg liknande den i Figur 2.1 där en 
utböjning kommer att erhållas. Väggen testas senare i Robot där utböjningen kommer att 
jämföras med den handberäknade. För att kunna få utböjningen så lika som möjligt kommer 
parametrarna på väggen i Robot att justeras. Detta kan då vara skjuvmodulen G och 
elasticitetsmodulen E som kan komma att ändras. När sedan utböjningen är lika mellan de 
båda kan parametrarna läsas av och användas för resterande väggar i modellen. 

3.4 Kalibrering mot försök 
Förutom beräkningar för hand gjordes även en FEM-simulering. Denna simulering var till för 
att, undersöka hur mycket skivorna vinkelrätt vindriktningen tillför. Att även kunna använda 
en modell och dessutom göra en simulering på denna underlättar eftersom att det är lättare att 
förstå kraftsamspelet som sker, visuellt. Simuleringen som görs på denna byggnad är gjord i 
Autodesk Robot. 

Innan simuleringarna i Robot kunde starta var stabiliseringen av en väggenhet tvungen att 
kontrolleras. Detta gjordes med hjälp av totalt fyra simulering på två olika väggenheter för att 
sen använda styvheten där till resterande väggar i den stora modellen. För att få fram denna 
styvhet användes testvärden från ett tidigare examensarbete som i sin tur har sammanställt 
testvärden från (Källsner, 1984). Där finns tester gjorda på olika typer av väggenheter med 
olika typer av ytskikt. Det testfall från som användes i denna simulering var 14.1 samt 14.3. 
Vägg av typ 14.1 består av regelvägg 45x95 mm med enkel gips 13 mm med yttermått 
1200x2400 mm. Den andra i testet, 14.3, består även den av regelvägg med dimension 45x95 
mm samt enkelgips på 13 mm. Yttermåttet på denna är dock 3600x2400 mm. 
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Figur 3.9 De två testade väggtyperna 

De tester som är använda i detta fall är i detta diagram alltså 14.1 samt 14.3. 

 
Figur 3.10 Tester gjorda på olika väggtyper (Tunis Hoekstra, 2012, Delft university of technology) 
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Laster samt deformationer som simuleringarna av de mindre väggelementen är baserade på 
kan ses i Tabell 3.5 nedan.  
Tabell 3.5 Deformation samt krafter på de lika väggtyperna vid test (Tunis Hoekstra, 2012, Delft university of 
technology) 

Test: (14.1) (14.3) (14.8) (14.15) (14.16) 

Fmax [N] (Ultimate load in the test) 4,4 ∙ 10! 1,3 ∙ 10! 9,9 ∙ 10! 2,1 ∙ 10! 1,7 ∙ 10! 

F04 [N] (40 % of Fmax) 1,8 ∙ 10! 5,3 ∙ 10! 4,0 ∙ 10! 8,3 ∙ 10! 6,8 ∙ 10! 

F02 [N] (20 % of Fmax) 8,9 ∙ 10! 2,6 ∙ 10! 2,0 ∙ 10! 4,2 ∙ 10! 3,4 ∙ 10! 

v04 [mm] (Deformation at 40 % Fmax load-level) 4,4 3,0 3,6 4,2 4,5 

v02 [mm] (Deformation at 20 % Fmax load-level) 1,6 1,1 1,1 2,1 1,5 

 

Som går att se i Tabell 3.5 är det två krafter samt deformationer för vardera av de två fallen 
14.1 samt 14.3. Detta är då krafter samt deformationer som är tagna från ett befintligt test. Där 
avlästes kraft samt utböjning vid 20 % samt 40 % av den maximala. 

Genom att lägga på samma last på väggen som i testerna kunde en utböjning avläsas. Denna 
utböjning skulle jämföras och regleras så att den blev densamma som i Tabell 3.5. För att 
underlätta och förenkla simuleringen av både testade väggar samt hela modellen gjordes 
samtliga väggar i ett material. Det vill säga istället för att modellera regelvägg med skivor 
applicerades dess egenskaper från simulering av testerna i Tabell 3.5 på en enda skiva. Detta 
gjordes för att verklighetens montering av skruv eller spik av gipsskivorna på 
träregelstommen skulle bli för invecklat att modellera för en hel byggnad.  

Elasticitetsmodul samt tjocklek från simuleringarna av testerna användes för att simulera den 
stora modellen på hela huset. Regleringen gjordes genom att justera elasticitetsmodulen för 
materialet. När utböjningen sedan var samma i simuleringen som i Tabell 3.5 avlästes värdet 
på skjuv- samt elasticitetsmodulen. Dessa värden applicerades sen på övriga väggar för att 
kunna efterlikna egenskaperna hos en träregelvägg. Vad som dock inte fanns i testerna var en 
träregelvägg med dubbelgips som ytskikt utan bara med enkel. Det har därför gjorts ett 
antagande på hur pass mycket styvare en väggenhet blir med en ytterligare gipsskiva. Antaget 
är att gipslager två ökar styvheten för väggen med 80 % enligt (Lidelöw, 2014). 

Försöksuppställningen på simuleringen av de mindre väggenheterna för att bestämma 
elasticitetsmodulen såg ut enligt följande. 
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Figur 3.11 Modell på en av väggarna med dimension 1200x2400 mm och lastfall 20% av F 

På försöksväggarna samt i de stora modellerna var det ledat i stöden, rotationsfria i alla tre 
riktningar. Anledningen till detta är att när lasten blåser vinkelrätt de väggar som är tänkt inte 
ska stabilisera, ska dessa ”tippa omkull”. Med andra ord finns det tre fall detta inte kommer 
hända och det är när en vägg vinkelrätt vindlasten blir stabiliserad av en vägg parallellt 
vindriktningen. Tillsammans stabiliserar dessa varandra. 

För att få så noggrant och optimalt resultat som möjligt ändrades elementindelning på 
väggarna. Detta gjordes för att ge ett så verklighetstroget och noggrant resultat av 
simuleringen som möjligt. Här var tanken att använda samma elementindelning på väggarna 
vid de små testerna som vid körning av den stora modellen. Anledningen till det är på grund 
av att en mindre elementindelning ger fler beräkningspunkter men tar längre tid att beräkna. 
Elementindelningens storlek bestämdes efter hur lång tid den stora modellen på hela 
byggnaden tog att beräkna. För bjälklagen ställdes elementindelningen aldrig in. För att 
koncentrera och göra beräkningarna på väggarna så noggranna som möjligt, ställdes aldrig 
någon elementindelning in på bjälklagen.  

Bjälklaget i simuleringen består av 300 mm betong av typ C25/30. Anledningen till att 
materialet betong valdes var för att få ökad styvhet på bjälklaget vid simuleringen. Istället för 
att använda egentyngden för betong valdes en för trä istället på 5 kN/m3. Bjälklagen har alltså 
betongens styvhet men träets egentyngd i simuleringarna. Alltså har betongens 
materialegenskaper tagits för att få en så styv skiva som möjligt samtidigt som träets 
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egentyngd har användts. Allt för att skivorna ska samverka så mycket som möjligt men ändå 
inte påverkas av egentyngden. 

Laster som användes vid simuleringen är den som beräknades vid handberäkningarna (se 
BILAGA A - Beräkningar vindlast). Dessa laster som beräknas våningsvis delas med längden 
på huset, beroende på vilken sida som simuleras, för att få en utbredd last. Denna last sattes i 
sin tur in som en linjelast på respektive kant på bjälklaget 

Vid blåst mot respektive sida är det i teorin endast de skivor parallellt vindriktningen, förutom 
i de tre fall där de vinkelräta hjälper till, som styvar upp byggnaden. I teorin ska alltså 
skivorna vinkelrätt vindriktningen tippa omkull. I de tre fall med de vinkelräta skivorna styvas 
dessa upp med hjälp av närmaste skivan närmast i parallell riktning. I simuleringen är stöden 
rotationsfria i alla tre riktningar just för att detta ska kunna eftersträvas. 

Förutom simuleringen på brottgränstillstånd gjordes även ett på bruksgränstillstånd. Detta för 
att kunna jämföra deformationerna vid det värsta fallet med det normala fallet. Detta gjordes 
på båda lång- och kortsida. 

Eftersom arbetet har som syfte att studera skillnaden mellan att inte ta med de vinkelräta 
skivorna och att göra det gjordes simulering på det. Det gjordes två modeller för lång- 
respektive kortsida, fyra modeller totalt. Det som skiljde modellerna åt, förutom vilken sida 
vinden angrep, var de tre väggar som kan tillgodoräknas i båda vindriktningar. Detta gjordes 
genom att vid ena simuleringen var dessa tre väggar med och på nästa inte. Därefter avlästes 
de deformationer som uppstod i respektive riktning. Eftersom det är deformationen i vindens 
riktning som är intressant är det endast denna som analyseras och utvärderas. 

För att kunna börja rita in modellen sattes först hjälplinjer ut för att underlätta att sätta ut 
väggarna. 



   30 

 
Figur 3.12 Hjälplinjer 

Väggarna kunde sedan ritas ut för den första våningen vilket kan ses i bilderna nedan. De 
hjälplinjer som är ritade gjordes för att underlätta ritandet av väggarna. För att förenkla det 
hela ytterligare är de hjälplinjer som är utsatta, satta i tyngdpunkten för de olika 
väggenheterna. Där två linjer korsar varandra, till exempel där 2 och 6 korsar varandra sitter 
väggenhet 8 och där 8 och 13 korsar varandra sitter väggenhet 16.  
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Figur 3.13 Väggarna ovanifrån 

 
Figur 3.14 Väggarna på våning 1 i 3D-vy 

Efter att väggarna var på plats sattes bjälklaget på. När bjälklaget var på plats och hela våning 
ett var klar användes ett verktyg för att bygga upp de andra sex våningarna på samma sätt. 
Anledningen till att endast sju av åtta våningar användes i simuleringen är för att den första 
våningen är gjord i betong och antas därför vara helt styv. Byggnaden är åtta våningar men 
endast de sju översta som är i trä simuleras. 

När sedan hela byggnaden var klar gjordes fyra likadana modeller. Därefter började arbetet 
med att lägga in lasterna korrekt på varje våning enligt de laster som beräknats med hjälp av 
handberäkningar. Lasterna tillsammans med egentyngden lades sedan ihop med hjälp av 
lastkombination innan en simulering gjordes. Lasterna sattes på lång- respektive kortsida 
beroende på vilken modell som användes. Samma sak gäller de tre vinkelräta väggarna som 
togs bort på två av modellerna för alla våningar. Kvar var då fyra modeller där två hade 
samtliga väggar och två samtliga minus tre väggar på varje våning som var olika beroende på 
om vinden var mot lång- eller kortsidan. 
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Figur 3.15 Hela modellen innan förändringar har börjat göras, det vill säga alla väggar på plats 

Därefter gjordes den tänkta simuleringen där alla hela husets skivor testas samtidigt. Efter att 
testerna var utförda gjordes jämförelse samt utvärdering av de resultat som tagits fram och 
slutsats om hur de extra väggarna påverkar drogs. 
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4 Resultat 
Utvärdering samt jämförelse av de resultat som blivit för respektive riktning. Även en 
utvärdering av de skivor som sitter vinkelrätt vindriktningen, hur det påverkar det resultat som 
skulle blivit om endast de parallellt vindriktning varit med i beräkningar samt simuleringar. 
Jämförelsen och utvärderingen av resultatet sker både på beräkningarna och simuleringarna. 

Vid experimenterande på simuleringen av de fyra testerna konstaterades att det endast var 
elasticitetsmodulen samt tjockleken på materialet som gjorde någon skillnad för styvheten på 
väggarna. 

I och med att fyra olika simuleringar gjordes på testväggarna erhölls fyra olika 
elasticitetsmoduler. Ett medelvärde av dessa fyra beräknades för att sedan användas i 
modellerna. 

4.1 Horisontalstabilisering 
Utvärdering och jämförelse av resultaten från beräkningarna när endast skivorna parallellt 
vindriktning används gentemot när de vinkelrätt vindriktning tas till hänsyn. De olika väggar 
som i denna byggnad är horisontalstabiliserande kan ses i Figur 4.1. 

 
Figur 4.1 Numrerade väggenheter 
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4.1.1 Långsida 

Kraften som verkar på långsidan av huset visas i Tabell 4.1 nedan. Mer utförliga beräkningar 
går att hitta i Bilaga B. 
Tabell 4.1 Horisontella laster mot husets långsida per våningsplan 

 
Dessa laster Qd är i Tabell 4.1 den last som blir per våningsplan. Eftersom denna tabell visar 
per våningsplan måste lasterna från våningsplanet ovanför adderas till det under. Detta gör att 
våning 2 i det här fallet är det som kommer att vara den mest utsatta våningen som totalt får 
lasten från våning 8 ända ner till sin egna på våning 2 och alla där emellan. Anledningen till 
att kraften för den 1:a våningen inte presenteras är för att den är i betong och kontrolleras 
därför inte vidare i beräkningarna. Krafterna för de övriga våningarna resulterade i Tabell 4.2 
nedan: 
Tabell 4.2 Totala horisontella lasterna per våning långsida 

 
Beräkningarna för väggarna på långsidan gav respektive väggenhet följande krafter: 
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Tabell 4.3 Krafterna för respektive våning och väggenhet långsida 

 
Samma beräkningar görs även för de vinkelräta väggarna. Dessa beräkningar går att finna mer 
utförligt i Bilaga B.  

Lasterna för bruksgränstillstånd presenteras i Bilaga A. 

4.1.2 Kortsida 

Kraften som verkar på kortsidan av huset visas i Tabell 4.4 nedan. Mer utförliga beräkningar 
för kortsidan går att hitta i Bilaga B. 
Tabell 4.4 Horisontella laster mot husets kortsida per våningsplan 

 
Lasterna är även här presenterade per våningsplan. För att få den korrekta lasten för 
respektive våning behöver lasterna adderas. Lasterna per våningsplan resulterar i Tabell 4.5 
nedan: 
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Tabell 4.5 Totala horisontella lasterna per våning kortsida 

 
Beräkningarna för väggarna på kortsidan ger respektive väggenhet följande krafter: 
Tabell 4.6 Krafterna för respektive våning och väggenhet kortsida 

 
Lasterna för bruksgränstillstånd presenteras i Bilaga A. 

4.2 Skivor vinkelrätt vindriktning 
De stabiliserande skivorna vinkelrätt vindriktningen hjälper endast till vid tre fall på lång- 
respektive kortsida. Dessa fall är väggarna 4 och 8, 3 och 12 samt 7 och 15. I och med att de 
vinkelräta väggarna tas med vid beräkningen av momentet sker en omfördelning av lasterna. 
Väggar som tidigare hade lite mindre last kan nu få mer och tvärtom. Nedan visas tabell först 
utan de vinkelräta väggarna med i beräkningarna samt en tabell med de vinkelräta väggar.  
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Tabell 4.7 Lasterna utan de vinkelräta skivorna i kN beräknade per gipsskiva (1200x2400 mm) 

BLÅST	  MOT	  KORTSIDA	  
	   	   	   	   	  BLÅST	  MOT	  LÅNGSIDA	  
	   	   	   	   	  Vägg	  nr	   Hd,2	  (kN)	   Hd,3	  (kN)	   Hd,4	  (kN)	   Hd,5	  (kN)	   Hd,6	  (kN)	   Hd,7	  (kN)	   Hd,8	  (kN)	  

1	   1,6	   1,4	   1,2	   1,0	   0,8	   0,5	   0,3	  
2	   1,6	   1,4	   1,2	   1,0	   0,8	   0,5	   0,3	  
3	   11,6	   10,3	   8,9	   7,3	   5,6	   3,8	   2,0	  
4	   24,5	   21,8	   18,8	   15,5	   11,9	   8,1	   4,1	  
5	   19,6	   17,5	   15,0	   12,4	   9,5	   6,5	   3,3	  
6	   19,6	   17,5	   15,0	   12,4	   9,5	   6,5	   3,3	  
7	   24,5	   21,8	   18,8	   15,4	   11,9	   8,1	   4,1	  
8	   7,7	   6,8	   5,9	   4,8	   3,7	   2,5	   1,3	  
9	   7,4	   6,6	   5,7	   4,7	   3,6	   2,4	   1,2	  
10	   6,7	   6,0	   5,2	   4,2	   3,3	   2,2	   1,1	  
11	   8,3	   7,4	   6,4	   5,2	   4,0	   2,7	   1,4	  
12	   7,7	   6,9	   5,9	   4,9	   3,7	   2,5	   1,3	  
13	   8,0	   7,1	   6,1	   5,0	   3,9	   2,6	   1,3	  
14	   8,3	   7,4	   6,4	   5,3	   4,0	   2,8	   1,4	  
15	   7,7	   6,9	   5,9	   4,9	   3,7	   2,5	   1,3	  
16	   7,5	   6,6	   5,7	   4,7	   3,6	   2,5	   1,3	  
17	   6,8	   6,1	   5,2	   4,3	   3,3	   2,2	   1,1	  

Tabell 4.8 Lasterna med de vinkelräta skivorna i kN beräknade per gipsskiva (1200x2400 mm) 

BLÅST	  MOT	  KORTSIDA	  
	   	   	   	   	  BLÅST	  MOT	  LÅNGSIDA	  
	   	   	   	   	  Vägg	  nr	   Hd,2	  (kN)	   Hd,3	  (kN)	   Hd,4	  (kN)	   Hd,5	  (kN)	   Hd,6	  (kN)	   Hd,7	  (kN)	   Hd,8	  (kN)	  

1	   10,3	   9,2	   7,9	   6,5	   5,0	   3,4	   1,7	  
2	   10,3	   9,2	   7,9	   6,5	   5,0	   3,4	   1,7	  
3	   15,0	   13,4	   11,5	   9,5	   7,3	   5,0	   2,5	  
4	   17,6	   15,7	   13,5	   11,1	   8,6	   5,8	   3,0	  
5	   14,1	   12,6	   10,8	   8,9	   6,8	   4,7	   2,4	  
6	   14,1	   12,6	   10,8	   8,9	   6,8	   4,7	   2,4	  
7	   17,6	   15,7	   13,5	   11,1	   8,5	   5,8	   3,0	  
8	   7,7	   6,8	   5,9	   4,8	   3,7	   2,5	   1,3	  
9	   7,4	   6,6	   5,7	   4,7	   3,6	   2,4	   1,2	  
10	   6,7	   6,0	   5,2	   4,2	   3,3	   2,2	   1,1	  
11	   8,3	   7,4	   6,4	   5,2	   4,0	   2,7	   1,4	  
12	   7,7	   6,9	   5,9	   4,9	   3,7	   2,5	   1,3	  
13	   8,0	   7,1	   6,1	   5,0	   3,9	   2,6	   1,3	  
14	   8,3	   7,4	   6,4	   5,3	   4,0	   2,8	   1,4	  
15	   7,7	   6,9	   5,9	   4,9	   3,7	   2,5	   1,3	  
16	   7,5	   6,6	   5,7	   4,7	   3,6	   2,5	   1,3	  
17	   6,8	   6,1	   5,2	   4,3	   3,3	   2,2	   1,1	  
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Ur dessa tabeller går det tydligt att se att väggarna vinkelrätt vindriktningen omfördelar 
lasterna vid blåst mot kortsidan. Vad som går att tyda vid jämförelse av de två tabellerna: 

- Vägg	  1	  och	  2	  har,	  vid	  beräkning	  utan	  de	  vinkelräta	  väggarna,	  inte	  speciellt	  mycket	  
last	  på	  sig.	  När	  de	  vinkelräta	  skivorna	  tas	  med	  är	  lasten	  större	  på	  dessa.	  

- Lasten	  på	  skivorna	  i	  vägg	  3	  blir	  större.	  
- Väggarna	  4-‐7	  får	  mindre	  last	  på	  sig.	  

Vid blåst mot långsida kan det tydas ur tabellerna att det knappt blir någon skillnad mellan 
värdena. 

Anledningen till att det knappt blir någon skillnad vid blåst på kortsidan är på grund av att vid 
blåst mot denna skapas knappt någon excentricitet på grund av väggarnas placering. C.L. och 
R.L. ligger i samma linje. Det blir således inget moment som behöver tas upp av väggarna 
vinkelrätt vindriktningen. 

4.3 Vertikala laster 
Beräkningen för respektive sida och dess faktorer går att se mer utförligt i Bilaga C. 
Faktorerna för taket vägdes samman, först F med G och sedan dessa två med H. Därefter 
multiplicerades faktorerna med vinden för att få ut vindlasten. Denna används sen i 
lastkombinationen för STR-B. 

 

 STR-B: 𝑤! = 𝛾!1,5𝑄!     (11) 

 

Detta resulterade i tabellen nedan. 
Tabell 4.9 Vindlast mot tak vid lång- och kortsida 

Typ Långsida Kortsida 

F & G med H -0,98 -0,97 

qp -1,21 -1,20 

we -1,82 -1,80 

Det som motverkar denna sugande lyftkraft samt den lyftkraft som uppstår vid vind mot 
sidorna är egentyngden. Beräkningarna på inner- och ytterväggar, innertak samt bjälklag är 
baserade på ritningar tillhandahållna av LBAB. Utförligare beräkningar samt de antagna 
egentyngderna för respektive material går att finna i Bilaga C.  
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Följande egentyngder för respektive byggnadsdel erhölls. 
Tabell 4.10 Egentyngder för varje de olika byggnadsdelarna 

Typ kN/m kN/m2 

YV01 2,518 - 

IV01 0,739 - 

Bjälklag - 0,566 

Innertak - 0,323 

Yttertak - 0,161 

 

Som det också går att tyda ur Figur 3.8 är det inte alla väggar som belastas utav last från 
bjälklag samt yttertak utan endast last från ovanstående väggar. 

Genom att använda sig av de olika fördelningarna av respektive last enligt areorna i Figur 3.7 
och Figur 3.8 för respektive väggenhet, beräknades till följande tabell: 
Tabell 4.11 Vertikala lasterna på respektive vägg och våning 

BLÅST	  MOT	  KORTSIDA	  
	   	   	   	   	   	  BLÅST	  MOT	  LÅNGSIDA	  
	   	   	   	   	   	  Vägg	  nr	   Vd,2	  (kN)	   Vd,3	  (kN)	   Vd,4	  (kN)	   Vd,5	  (kN)	   Vd,6	  (kN)	   Vd,7	  (kN)	   Vd,8	  (kN)	  

1	   51,0	   43,2	   35,3	   27,5	   19,6	   11,8	   3,9	  
2	   51,4	   43,5	   35,7	   27,8	   20,0	   12,1	   4,3	  
3	   84,6	   71,9	   59,3	   46,7	   34,1	   21,5	   8,9	  
4	   16,4	   14,0	   11,7	   9,4	   7,0	   4,7	   2,3	  
5	   38,6	   33,1	   27,6	   22,1	   16,5	   11,0	   5,5	  
6	   32,9	   27,7	   22,6	   17,5	   12,3	   7,2	   2,0	  
7	   31,4	   25,1	   18,7	   12,3	   5,9	   -‐0,5	   -‐6,9	  
8	   88,6	   75,1	   61,5	   48,0	   34,5	   21,0	   7,5	  
9	   37,4	   31,2	   25,1	   19,0	   12,8	   6,7	   0,6	  
10	   31,0	   25,8	   20,6	   15,4	   10,2	   5,0	   -‐0,2	  
11	   76,2	   64,7	   53,3	   41,8	   30,3	   18,9	   7,4	  
12	   34,7	   29,6	   24,4	   19,2	   14,1	   8,9	   3,7	  
13	   59,8	   50,9	   42,1	   33,3	   24,5	   15,6	   6,8	  
14	   76,9	   65,3	   53,7	   42,2	   30,6	   19,0	   7,4	  
15	   89,0	   75,6	   62,2	   48,8	   35,4	   22,0	   8,5	  
16	   39,2	   33,0	   26,9	   20,8	   14,6	   8,5	   2,4	  
17	   32,8	   27,6	   22,4	   17,2	   12,0	   6,8	   1,6	  
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Lyftkrafterna förorsakade av den horisontella vindlasten beräknades till följande: 
Tabell 4.12 Vertikala lyftkrafter för respektive väggenhet 

BLÅST	  MOT	  KORTSIDA	  
	   	   	   	   	  BLÅST	  MOT	  LÅNGSIDA	  
	   	   	   	   	  Vägg	  nr	   Vd,2	  (kN)	   Vd,3	  (kN)	   Vd,4	  (kN)	   Vd,5	  (kN)	   Vd,6	  (kN)	   Vd,7	  (kN)	   Vd,8	  (kN)	  

1	   63,8	   56,8	   48,9	   40,2	   31,0	   21,1	   10,8	  
2	   63,8	   56,8	   48,9	   40,2	   31,0	   21,1	   10,8	  
3	   79,6	   70,8	   61,0	   50,2	   38,6	   26,3	   13,4	  
4	   105,7	   94,2	   81,1	   66,7	   51,3	   35,0	   17,8	  
5	   105,7	   94,2	   81,1	   66,7	   51,3	   35,0	   17,8	  
6	   105,7	   94,2	   81,1	   66,7	   51,3	   35,0	   17,8	  
7	   105,7	   94,2	   81,1	   66,7	   51,3	   35,0	   17,8	  
8	   43,0	   38,3	   33,0	   27,1	   20,8	   14,2	   7,2	  
9	   43,0	   38,3	   33,0	   27,1	   20,8	   14,2	   7,2	  
10	   43,0	   38,3	   33,0	   27,1	   20,8	   14,2	   7,2	  
11	   43,1	   38,4	   33,0	   27,1	   20,8	   14,2	   7,2	  
12	   43,2	   38,5	   33,1	   27,2	   20,9	   14,2	   7,3	  
13	   43,2	   38,5	   33,1	   27,2	   20,9	   14,2	   7,3	  
14	   43,3	   38,6	   33,2	   27,3	   20,9	   14,3	   7,3	  
15	   43,4	   38,6	   33,2	   27,3	   21,0	   14,3	   7,3	  
16	   43,4	   38,6	   33,2	   27,3	   21,0	   14,3	   7,3	  
17	   43,4	   38,6	   33,2	   27,3	   21,0	   14,3	   7,3	  

Genom att jämföra lasterna från Tabell 4.11 och de beräknade lyftkrafterna i Tabell 4.12 fås 
följande tabell: 
Tabell 4.13 Resulterande vertikala krafter 

BLÅST	  MOT	  KORTSIDA	  
	   	   	   	   	  BLÅST	  MOT	  LÅNGSIDA	  
	   	   	   	   	  Vägg	  nr	   Vd,2	  (kN)	   Vd,3	  (kN)	   Vd,4	  (kN)	   Vd,5	  (kN)	   Vd,6	  (kN)	   Vd,7	  (kN)	   Vd,8	  (kN)	  

1	   -‐12,8	   -‐13,6	   -‐13,6	   -‐12,7	   -‐11,4	   -‐9,3	   -‐6,9	  
2	   -‐12,4	   -‐13,3	   -‐13,2	   -‐12,4	   -‐11,0	   -‐9,0	   -‐6,5	  
3	   5,0	   1,1	   -‐1,7	   -‐3,5	   -‐4,5	   -‐4,8	   -‐4,5	  
4	   -‐89,3	   -‐80,2	   -‐69,4	   -‐57,3	   -‐44,3	   -‐30,3	   -‐15,5	  
5	   -‐67,1	   -‐61,1	   -‐53,5	   -‐44,6	   -‐34,8	   -‐24,0	   -‐12,3	  
6	   -‐72,8	   -‐66,5	   -‐58,5	   -‐49,2	   -‐39,0	   -‐27,8	   -‐15,8	  
7	   -‐74,3	   -‐69,1	   -‐62,4	   -‐54,4	   -‐45,4	   -‐35,5	   -‐24,7	  
8	   45,6	   36,8	   28,5	   20,9	   13,7	   6,8	   0,3	  
9	   -‐5,6	   -‐7,1	   -‐7,9	   -‐8,1	   -‐8,0	   -‐7,5	   -‐6,6	  
10	   -‐12,0	   -‐12,5	   -‐12,4	   -‐11,7	   -‐10,6	   -‐9,2	   -‐7,4	  
11	   33,1	   26,3	   20,3	   14,7	   9,5	   4,7	   0,2	  
12	   -‐8,5	   -‐8,9	   -‐8,7	   -‐8,0	   -‐6,8	   -‐5,3	   -‐3,6	  
13	   16,6	   12,4	   9,0	   6,1	   3,6	   1,4	   -‐0,5	  
14	   33,6	   26,7	   20,5	   14,9	   9,7	   4,7	   0,1	  
15	   45,6	   37,0	   29,0	   21,5	   14,4	   7,7	   1,2	  
16	   -‐4,2	   -‐5,6	   -‐6,3	   -‐6,5	   -‐6,4	   -‐5,8	   -‐4,9	  
17	   -‐10,6	   -‐11,0	   -‐10,8	   -‐10,1	   -‐9,0	   -‐7,5	   -‐5,7	  
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I Tabell 4.13 går det att se att de olika lasterna varierar väldigt mycket i huset beroende på 
vilken väggenhet som studeras. De negativa värdena betyder att väggen råkar ut för en 
lyftkraft och de positiva att väggen att de vertikala lasterna är så pass stora att väggen inte 
lyfter utan trycks ner. Detta behöver inte behöva att samma vägg antingen råkar ut för lyftning 
eller inte hela vägen upp. Till exempel råkar väggenhet 3 ut för lyftning först på våning 4 och 
uppåt. Detta är dock inte något som ska studeras vidare i denna rapport utan den enda 
slutsatsen som dras utifrån detta är att vissa väggar behöver förankras mer än andra och vissa 
inte alls. 

Vid beräkningarna på lyftkrafterna ovan, som fås från statikberäkningen, gjordes detta endast 
på fallet där väggarna vinkelrätt vindlasten är med. Det gjordes alltså ingen jämförelse på 
vilken inverkan de vinkelräta väggarna även har på de vertikala krafterna. 

4.4 Simulering av huset 
Lasten i sig sattes precis som i bilden uppe i hörnet vid simuleringen av testväggarna. Efter att 
ha justerat elasticitetsmodulen för att uppnå samma deformation vid den pålagda lasten enligt 
Tabell 3.5 
Tabell 4.14 Elasticitetsmodul för de olika fallen 

Fall 14.1 14.3 

F40% 3450 MPa 3300 MPa 

F20% 4600 MPa 4600 MPa 

 

Efter att samtliga elasticitetsmoduler är bestämda för de båda fallen samt lastförsöken gjordes 
ett medelvärde av de fyra: 

  

 𝐸!"#!$  !"#$%ä!! =
!"#$!!!""!!"##!!"##

!
= 3988  𝑀𝑃𝑎 

 

Som tidigare nämnt var dessa tester endast gjorda på träregelvägg sam en enkel gipsskiva. Det 
andra gipslagret kan antas öka styvheten med 80 % enligt (Lidelöw, 2014). 

 

 𝐸!"##$%  !"#$%ä!! = 1,8 ∙ 3988  𝑀𝑃𝑎 = 7178  𝑀𝑃𝑎 

 

Detta är det värde på elasticitetsmodulen som användes på samtliga väggar i simuleringarna.  

Vid simulering på testväggarna användes elementindelning med storlek 0,05 meter medan i 
de stora modellerna bestämdes till 0,3 meter. Detta för att om elementindelningen gjordes 
mindre blev modellen betydligt tyngre att köra. Anledningen till den mindre 
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elementindelningen i de mindre testerna är som tidigare nämndes att en noggrannare (mindre) 
elementindelning ger ett mer noggrant resultat. 

4.4.1 Långsida 

Vid simuleringen av långsidan med skivorna vinkelrätt vindriktningen användes de 
handberäknade lasterna för långsidan som sedan sattes in som en utbredd last enligt figurerna 
nedan. 

 
Figur 4.2 Vind mot långsida med väggar vinkelrätt vindriktning 

 

Samma sak gjorde med lasterna även i fallet utan de vinkelräta skivorna i modellen vilket där 
simuleringen såg ut enligt nedan. 
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Figur 4.3 Vind mot långsida utan väggar vinkelrätt vindriktningen 

 

Simuleringen av båda fallen av långsidorna resulterade i olika deformationer. Huset med alla 
väggarna rörde sig mindre i vindlastens riktning jämfört med modellen utan de vinkelräta 
väggarna. Skillnaden går att se i tabellen nedan där mätpunkterna är tagna i en punkt på det 
översta bjälklaget där deformationen är som störst i lastens riktning. 
Tabell 4.15 Deformationen i de olika tillstånden för långsidan 

Typ Bruksgränstillstånd (mm) Brottgränstillstånd (mm) 

Med väggar vinkelrätt vind 21,9 54,2 

Utan väggar vinkelrätt vind 22,2 56,1 

 

I tabellen ovan går det att se att det inte skiljer speciellt mycket mellan de olika fallen. 
Däremot skiljer det sig mellan normalt lastfall och det värsta fallet. Det går tydligt se att då är 
deformationen mer än det dubbla. I Tabell 4.15 visas endast deformationen i lastens riktning. 
I Bilaga E går det även att se deformationen i den andra riktningen samt deformationen som 
sker på grund av egentyngden. 
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4.4.2 Kortsida 

Simuleringen av kortsidan gjorde på samma sätt som långsidan. Lasterna sattes in som en 
utbredd last enligt figurerna nedan. 

 
Figur 4.4 Vind mot kortsida med väggar vertikalt mot vindriktningen 

Även vid simuleringen av kortsidan utan de skivorna vinkelrätt vindriktningen sattes lasterna 
in på respektive våningsplan som en linjelast på bjälklaget. 

 
Figur 4.5 Vind mot kortsida utan väggar vertikalt mot vindriktningen 
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Precis som vid långsidan resulterade simuleringen av kortsidan i olika deformationer. Med de 
vinkelräta skivorna kvar i modellen erhölls en mindre deformation än den utan. Avläsningen 
av deformationen avlästes på samma sätt här i en punkt på det översta bjälklaget.  
Tabell 4.16 Deformation i de olika tillstånden för kortsidan 

Typ Bruksgränstillstånd (mm) Brottgränstillstånd (mm) 

Med väggar vinkelrätt vind 15,0 73,7 

Utan väggar vinkelrätt vind 19,7 96,8 

 

Även här går det att se att deformationen är mindre för fallen som har med väggarna 
vinkelrätt vinden. Här skiljer det sig betydligt mer mellan fallen för normala lastfallet och det 
värsta lastfallet. Vid det värsta lastfallet, brottgränstillståndet, är deformationen nästan det 
femdubbla oavsett om väggarna vinkelrätt lasten är med eller inte. Anledningen till att det 
skiljer sig mer här kan beror på den excentricitet som bildas av de stabiliserande väggarna vid 
blåst mot kortsidan. Med hjälp av de vinkelräta väggarna ökar på så sätt bärförmågan vilket 
gör att deformationen blir mindre. 
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5 Diskussion 
Både beräkningar och simuleringar visar att de extra väggarna vinkelrätt vindriktningen 
hjälper till att stabilisera lite extra mot de horisontella lasterna. Det kan vara viktigt att veta 
om att vid beräkning av horisontalstabiliseringen på en byggnad, kan rädda en ”icke stabil” 
byggnad med hjälp av väggarna vinkelrätt vindriktningen. På så sätt kan man få huset stabilt 
och slippa öka dimensioner på befintliga väggar och då i sin tur slippa en överdimensionering 
av byggnaden. Det är dock viktigt att komma ihåg att för att detta i teorin ska fungera måste 
väggarna som kan tillgodoräknas, sitta ihop med en annan vägg. Liknande byggnaden detta 
arbete baseras på där tre fall finns där väggarna går att tillgodoräkna på detta sätt. 

Beräkningarna visar att i den här byggnaden hjälper de extra väggarna vinkelrätt vindlasten 
till endast när det skapas ett moment som sker på grund av excentriciteten. Som i det här fallet 
när det blåser på kortsidan och det skapas excentricitet. Här hjälper de vinkelräta väggarna till 
att sprida ut lasten på de övriga väggarna parallellt vindriktningen. Eftersom att 
excentriciteten i princip är obefintlig vid blåst mot långsidan fås därför inget tillskott från de 
vinkelräta väggarna. Detta är något som går att se i handberäkningarna där skillnaden med 
och utan de vinkelräta väggarna är väldigt liten. Men det här är som sagt något som gäller 
endast denna byggnad men som kan vara bra att ha i åtanke att dessa faktiskt går att 
tillgodoräkna väggarna vinkelrätt vindlasten enligt principen i detta arbete.  

Vid simuleringen av byggnaden går det att se desto tydligare att de olika fallen faktiskt har 
ganska stor skillnad mellan sig. Även här, precis som i beräkningarna, visar simuleringarna att 
de extra skivorna hjälper till vid stabiliseringen av byggnaden. På den här byggnaden och i 
den här simuleringen hjälper väggarna till med ungefär med 3,4 % vid blåst mot långsida och 
23,9 % vid blåst mot kortsida. Med att hjälpa till menas då att utböjningen i vindlastens 
riktning minskar med dessa värden beroende på vilken sida lasten angriper.  

Hur mycket dessa väggar vinkelrätt vindriktningen hjälper till beror såklart på placeringen 
utav de horisontalstabiliserande väggarna. Vid handberäkningarna räknar man som sagt i 
vanliga fall på väggar parallellt vindriktningen vilket betyder att det är då viktigt att komma 
ihåg att längd och antalet skivlager på väggen spelar roll.  

Vad som inte tas hänsyn till vid simuleringen, som faktiskt kan ha påverkat resultatutgången, 
är infästningen mellan de olika väggenheterna. Som går att se i Figur 5.1 är väggarna fast 
inspända mellan våningsplanen.  
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Figur 5.1 Momentstyv anslutning 

Det är en momentstyv anslutning som går att se i bilden vilket kanske inte är det verkliga 
fallet. Detta påverkar och, i det här fallet, styvar upp hela byggnaden jämfört med om 
anslutningen mellan våningarna inte hade varit det. Detta hade troligtvis gett ett lite 
annorlunda resultat jämfört med resultatet som finns nu. Tydligast går det att se i de inringade 
områdena men detta gäller samtliga anslutningar förutom längst ner i stöden som är 
rotationsfria. I och med att anslutningarna mellan de olika våningarna är momentstyva hjälper 
även de övriga väggarna vinkelrätt vindlasten till att styva upp byggnaden. Detta gör även att 
det teoretiska tänket om att det övriga väggarna vinkelrätt vindlasten ”tippar omkull” inte 
fungerar i och med att det vid simulering hjälper till. På grund av de momentstyva 
anslutningarna mellan väggar och bjälklag är de beräknade skillnaderna i procent med och 
utan de vinkelräta väggarna, inte exakt. Med andra ord hade resultatet vid icke momentstyva 
anslutningar troligtvis gett ett annorlunda resultat. Att anslutningen är momentstyv är tyvärr 
något som gör att stommen i simuleringen inte riktig beter sig som det är tänkt i teorin och 
kanske i praktiken. Skulle detta studeras och analyseras mer skulle anslutningen däremellan 
ändras så att det inte blev momentstyvt. 

Vad som också går att se i simuleringen är att anslutningen för de nedersta väggenheterna är 
fritt upplagda stöd som gör att väggarna är rotationsfria. Dessa stöd är bara ute i ändarna av 
väggenheterna. Varför de är ute i ändarna är på grund av lyftkrafterna samt tryckkrafterna 
som uppstår i dessa punkter. I verkligheten är väggarna fastsatta efter hela nedre kanten. Vad 
som däremot kan finnas är extra förankringar i ändarna eftersom de är mest utsatta för de lyft- 
och tryckkrafter som kan uppstå här. Dessa förankringar i stöden är något inte heller speglar 
hur väggarna i verkligheten skulle bete sig. Ett mer realistiskt fall skulle vara att väggarna är 
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rotationsfria i alla led men att upplagen skulle vara av typ fjäderstöd och inte fast i alla tre 
riktningar. 

Något som skulle ha gjort hela arbetet mer realistiskt och även intressant hade varit att genom 
tester i labb tagit fram styvheten på väggarna. I och med att testerna som arbetet utgått från 
endast är gjort på ett gipslager och det andra lagret är ett antagande speglar det kanske inte 
riktigt det verkliga fallet. Vid ett test i labb hade det även varit intressant att se hur mycket 
större dimensioner på träramen där skivorna sitter, hade bidragit. Eftersom testerna från 
(Tunis Hoekstra, 2012, Delft university of technology)som beräkningarna bygger på, endast 
är testade på 45x95 mm träregelstomme hade det varit intressant att se vad en stomme som på 
denna yttervägg (45x220 mm) hade bidragit med. Det gjordes alltså inget antagande på detta i 
beräkningarna som användes i simuleringarna vilket borde ha resulterat i styvare ytterväggar. 

I simuleringen är det precis som går att se på bilderna från dessa, endast de stabiliserande 
väggarna som är med i simuleringen. I det verkliga fallet kanske det inte riktigt fungerar så 
utan även de andra väggarna samt även de små enheterna ovanför öppningar hjälper till lite 
grann med stabiliseringen. I teorin är det dock när man gör beräkningar på detta, endast de 
väggar som är förutbestämt ska stabilisera byggnaden som tas med i beräkningarna. Med 
tanke på att endast dessa tas med skapas här en säkerhet med tanke på att byggnaden i 
praktiken är styvare än den i teorin. 

  



   49 

6 Slutsatser 
I och med beräkningarna och simuleringarna i detta arbete kan slutsatsen dras att de vinkelräta 
väggarna hjälper till vid stabiliseringen av byggnaden. Utnyttjandet av de vinkelräta väggarna 
i det här fallet ökar den horisontalstabiliserande bärförmågan vid blåst mot kortsida men 
mindre vid blåst mot långsida. Detta beror på den excentricitet som uppstår.  

Skapas det excentricitet i form av olikheter så som placering, längd och antalet väggar på 
vardera sida om symmetrilinjen är det möjligt att tillgodoräkna de vinkelräta väggar precis 
som i detta arbete. Det som i första hand styr hur mycket dessa väggar hjälper till är avståndet 
från väggen till resultantlinjen. Större avstånd ger längre hävarm vilket gör att väggen bidrar 
mer. Det andra som är viktigt är att väggens längd. En lång vägg bidrar mer än en kort vägg. 
Skulle det vara så att väggen är för kort kan en ytterligare skiva användas. Eftersom en till 
skiva tas med i beräkningarna fördubblas längden och bärförmågan ökar. 
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BILAGA A - Beräkningar vindlast 

 

Vind%mot%långsida
Våning 2
Terrängtyp 4
vb,%sthlm 24 m/s
kr 0,22 =
h 7,8 m
z0 0,3 m
zmin 5 m
z0,II 0,05 m
qb 0,36 kN/m2

vm 16,84 m/s
cr 0,70 =
Iv 0,31 =
qp 0,50 kN/m2

we 0,67 kN/m2

wd,brott 1,00 kN/m2

ψ1 0,30
wd,bruks 0,200 kN/m2

Vind%mot%kortsida
Våning 2

Terrängtyp 4
vb,%sthlm 24 m/s
kr 0,22 =
h 7,8 m
z0 0,3 m
zmin 5 m
z0,II 0,05 m
qb 0,36 kN/m2

vm 16,84 m/s
cr 0,70 =
Iv 0,31 =
qp 0,50 kN/m2

we 0,66 kN/m2

wd,brott 1,00 kN/m2

ψ1 0,30
wd,bruks 0,199 kN/m2

III
Våning&2

III
Våning&2
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Bruksgränstillstånd
Vind/mot/långsidan

Hi Våning h/(m) wd/(kN/m2) Lasthöjd/(m) Qd/(kN) Qd/(kN/m)
H8 8 25,8 0,31 3 18,3 0,9
H7 7 22,8 0,30 3 17,7 0,9
H6 6 19,8 0,28 3 16,6 0,8
H5 5 16,8 0,27 3 16,0 0,8
H4 4 13,8 0,25 3 14,8 0,8
H3 3 10,8 0,23 3 13,6 0,7
H2 2 7,8 0,20 3 11,8 0,6
H1 1 4,8 0,16 4,8 15,1 0,8

Qd,våning/2 Totalt 108,8
Qd,våning3 Totalt 97,0
Qd,våning/4 Totalt 83,4
Qd,våning/5 Totalt 68,6
Qd,våning/6 Totalt 52,6
Qd,våning/7 Totalt 36,1
Qd,våning/8 Totalt 18,3

Bruksgränstillstånd
Vind/mot/kortsidan

Hi Våning h/(m) wd/(kN/m2) Lasthöjd/(m) Qd/(kN) Qd/(kN/m)
H8 8 25,8 0,31 3 17,8 0,9
H7 7 22,8 0,30 3 17,2 0,9
H6 6 19,8 0,28 3 16,0 0,8
H5 5 16,8 0,27 3 15,5 0,8
H4 4 13,8 0,25 3 14,3 0,8
H3 3 10,8 0,23 3 13,2 0,7
H2 2 7,8 0,20 3 11,5 0,6
H1 1 4,8 0,16 4,8 14,7 0,8

Qd,våning/2 Totalt 105,4
Qd,våning3 Totalt 94,0
Qd,våning/4 Totalt 80,8
Qd,våning/5 Totalt 66,5
Qd,våning/6 Totalt 51,0
Qd,våning/7 Totalt 34,9
Qd,våning/8 Totalt 17,8
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Brottgränstillstånd
Vind/mot/långsidan

Hi Våning h/(m) wd/(kN/m2) Lasthöjd/(m) Qd/(kN) Qd/(kN/m)

H8 8 25,8 1,54 3 91,1 4,6
H7 7 22,8 1,48 3 87,5 4,4
H6 6 19,8 1,41 3 83,4 4,2
H5 5 16,8 1,34 3 79,2 4,0
H4 4 13,8 1,25 3 73,9 3,8
H3 3 10,8 1,14 3 67,4 3,4
H2 2 7,8 1,00 3 59,1 3,0
H1 1 4,8 0,80 4,8 75,7 3,8

Qd,våning/2 Totalt 541,7
Qd,våning3 Totalt 482,6
Qd,våning/4 Totalt 415,2
Qd,våning/5 Totalt 341,2
Qd,våning/6 Totalt 262,0
Qd,våning/7 Totalt 178,6
Qd,våning/8 Totalt 91,1

Brottgränstillstånd
Vind/mot/kortsidan

Hi Våning h/(m) wd/(kN/m2) Lasthöjd/(m) Qd/(kN) Qd/(kN/m)

H8 8 25,8 1,54 3 88,2 4,6
H7 7 22,8 1,48 3 84,8 4,4
H6 6 19,8 1,41 3 80,8 4,2
H5 5 16,8 1,33 3 76,2 4,0
H4 4 13,8 1,24 3 71,0 3,7
H3 3 10,8 1,13 3 64,7 3,4
H2 2 7,8 1,00 3 57,3 3,0
H1 1 4,8 0,80 4,8 73,3 3,8

Qd,våning/2 Totalt 523,1
Qd,våning3 Totalt 465,8
Qd,våning/4 Totalt 401,0
Qd,våning/5 Totalt 330,0
Qd,våning/6 Totalt 253,8
Qd,våning/7 Totalt 173,0
Qd,våning/8 Totalt 88,2
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BILAGA B - Beräkningar horisontalstabilisering 

 
  

Dimensioner
h 27000 mm
blångsida 19713 mm
bkortsida 19097 mm

Formfaktorer
Vind;mot;långsida
h 27;000
b 19;713
d 19;097
h/d 1,4138
D 0,8000
E A0,5207
cpe 1,3207

Vind;mot;kortsida
h 27;000
b 19;097
d 19;713
h/d 1,3697
D 0,8000
E A0,5185
cpe 1,3185
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Statik beräkning. Här visas våning 8 där detta kunde ändras i rullisten mellan de olika 
våningarna och på så sätt få fram de olika krafterna. Här med de vinkelräta väggarna. 
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Samma typ av beräkning på våning 8 men utan de vinkelräta väggarna.  
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BILAGA C - Beräkningar vertikala laster 

 
  

Indata Egentyngder
Allmänt YV01 Tjocklek Volym kN/m

Gravitation 9,82 m/s
2

Hammarband 0,195 0,009 0,039

Puts 0,01 B 0,679

Väggar Putsskiva 0,0125 B 0,453

RegelHYVHhöjd 2,881 m Läkt 0,028 0,006 0,027

RegelHIVHhöjd 2,447 m Vindskiva 0,0095 B 0,194

c/c 0,6 m Regel 0,195 0,025 0,186

RegelHYV01 Isolering 0,195 0,312 0,122

RegelHIV01 Korsregel 0,045 0,008 0,036

RegelHIV02 Isolering 0,045 0,072 0,028

RegelHIV03 Gips 0,013 B 0,225

Läkt Gips 0,013 B 0,225

Korsregling Syll 0,195 0,009 0,039

TOTALT 0,326 : 2,253
Takstol
Taklutning 6,6 grader IV01 Tjocklek Volym kN/m

c/c 1,2 m Hammarband 0,095 0,004 0,019

Bredd 0,045 m Gips 0,015 B 0,260

Gips 0,013 B 0,225

Golvåsar Isolering 0,095 0,129 0,051

c/c 0,6 m Regel 0,095 0,010 0,077

Syll 0,095 0,004 0,019

Innertak TOTALT 0,123 : 0,650

c/c 0,6 m

IV02 Tjocklek Volym kN/m

Material Hammarband 0,095 0,004 0,019

Trä 450 kg/m
3

Gips 0,013 B 0,225

Takpapp 4,3 kg/m
2

Gips 0,015 B 0,260

Spånskiva 750 kg/m
3

Isolering 0,095 0,129 0,051

Isolering 40 kg/m
3

Regel 0,095 0,010 0,077

Gips 720 kg/m
3

Syll 0,095 0,004 0,019

Fönster 32 kg/m
2 TOTALT 0,123 : 0,650

OSB 6,7 kg/m
2

Puts 2400 kg/m
3

Putsskiva 1280 kg/m
3

45x195

45x95

28x45

45x45

45x95

45x95
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Egentyngder
IV03 Thickness Volume kN/m

Hammarband 0,095 0,004 0,019

Gips 0,013 B 0,225

Gips 0,015 B 0,260

Isolering 0,095 0,129 0,051

Regel 0,095 0,010 0,077

Syll 0,095 0,004 0,019

TOTALT 0,123 : 0,650

Tak Tjocklek kN/m kN/m2

Takpapp B B 0,042

Råspont 0,022 B 0,010

Takstol B 0,131 0,109

TOTALT : : 0,161

Innertak Höjd Bredd kN/m2

Regel 0,12 0,045 0,040

Isolering 0,12 0,555 0,085

Gips 0,015 B 0,106
Gips 0,013 B 0,092

TOTALT 0,148 : 0,323

Golv Höjd Bredd kN/m2

KlickHgolv 0,014 B 0,062
Gips 0,013 B 0,092

Spånskiva 0,022 B 0,162

Golvregel 0,225 0,045 0,075

Isolering 0,225 0,555 0,159
Plywood 0,012 0,3 0,016

TOTALT 0,286 : 0,566

Fönster Tjocklek Volym kN

FönsterH12x10 B B 0,314
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Lyftkrafterna vid statikberäkningen för brottgränstillstånd.  

Brottgränstillstånd

Vägg#nr Våning#2#(kN)Våning#3#(kN)Våning#4#(kN)Våning#5#(kN)Våning#6#(kN)Våning#7#(kN)Våning#8#(kN)
1 63,8 56,8 48,9 40,2 31,0 21,1 10,8
2 63,8 56,8 48,9 40,2 31,0 21,1 10,8
3 79,6 70,8 61,0 50,2 38,6 26,3 13,4
4 105,7 94,2 81,1 66,7 51,3 35,0 17,8
5 105,7 94,2 81,1 66,7 51,3 35,0 17,8
6 105,7 94,2 81,1 66,7 51,3 35,0 17,8
7 105,7 94,2 81,1 66,7 51,3 35,0 17,8

Vägg#nr Hd,2#(kN) Hd,3#(kN) Hd,4#(kN)Hd,5#(kN)Hd,6#(kN) Hd,7#(kN) Hd,8#(kN)
8 43,0 38,3 33,0 27,1 20,8 14,2 7,2
9 43,0 38,3 33,0 27,1 20,8 14,2 7,2
10 43,0 38,3 33,0 27,1 20,8 14,2 7,2
11 43,1 38,4 33,0 27,1 20,8 14,2 7,2
12 43,2 38,5 33,1 27,2 20,9 14,2 7,3
13 43,2 38,5 33,1 27,2 20,9 14,2 7,3
14 43,3 38,6 33,2 27,3 20,9 14,3 7,3
15 43,4 38,6 33,2 27,3 21,0 14,3 7,3
16 43,4 38,6 33,2 27,3 21,0 14,3 7,3
17 43,4 38,6 33,2 27,3 21,0 14,3 7,3
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Lyftkrafterna vid statikberäkningen för bruksgränstillstånd.  

Bruksgränstillstånd

Vägg#nr Hd,2#(kN) Hd,3#(kN) Hd,4#(kN)Hd,5#(kN)Hd,6#(kN) Hd,7#(kN) Hd,8#(kN)
1 10,3 9,2 7,9 6,5 5,0 3,4 1,7
2 10,3 9,2 7,9 6,5 5,0 3,4 1,7
3 15,0 13,4 11,5 9,5 7,3 5,0 2,5
4 17,6 15,7 13,5 11,1 8,6 5,8 3,0
5 14,1 12,6 10,8 8,9 6,8 4,7 2,4
6 14,1 12,6 10,8 8,9 6,8 4,7 2,4
7 17,6 15,7 13,5 11,1 8,5 5,8 3,0

Vägg#nr Hd,2#(kN) Hd,3#(kN) Hd,4#(kN)Hd,5#(kN)Hd,6#(kN) Hd,7#(kN) Hd,8#(kN)
8 7,7 6,8 5,9 4,8 3,7 2,5 1,3
9 7,4 6,6 5,7 4,7 3,6 2,4 1,2
10 6,7 6,0 5,2 4,2 3,3 2,2 1,1
11 8,3 7,4 6,4 5,2 4,0 2,7 1,4
12 7,7 6,9 5,9 4,9 3,7 2,5 1,3
13 8,0 7,1 6,1 5,0 3,9 2,6 1,3
14 8,3 7,4 6,4 5,3 4,0 2,8 1,4
15 7,7 6,9 5,9 4,9 3,7 2,5 1,3
16 7,5 6,6 5,7 4,7 3,6 2,5 1,3
17 6,8 6,1 5,2 4,3 3,3 2,2 1,1
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BILAGA D - Ritningar/bilder 
Modulindelning 
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Takstolsindelning 
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Koordinater för respektive vägg som är satta i mitten av väggen, det vill säga tyngdpunkten. 
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BILAGA E – Simulering 
Brottgränstillstånd 

Deformation vid vindlast mot kortsida – Med väggar vinkelrätt lasten 

 
Deformation vid vindlast mot kortsida – Utan väggar vinkelrätt lasten 

 
Deformation vid vindlast mot långsida – Med väggar vinkelrätt lasten 

Deformation vid vindlast mot långsida – Utan väggar vinkelrätt lasten 
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Bruksgränstillstånd 

Deformation vid vindlast mot kortsida – Med väggar vinkelrätt lasten 

 
Deformation vid vindlast mot kortsida – Utan väggar vinkelrätt lasten 

 
Deformation vid vindlast mot långsida – Med väggar vinkelrätt lasten 

 
Deformation vid vindlast mot långsida – Utan väggar vinkelrätt lasten 

 
 


