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                                                                                                                                      FÖRORD   

Förord 
Detta examensarbete ingår som avslutande del i utbildningen till civilingenjör i Väg- och 

vattenbyggnadsteknik. Arbetet har utförts på Luleå tekniska universitet åt avdelningen för 

byggkonstruktion – träbyggnad under tiden 050117-050617. Handledare och examinator har 

varit Helena Johnsson.    

Examensarbetet är en del av projektet ”Materialleverantören i byggprocessen – potentialen för 

pelar-balksystem i limträ”. Medverkande i projektet är Martinsons Trä AB, SP-Trätek, Luleå 

tekniska universitet och IUC Trä i Västerbotten. Det övergripande syftet med projektet är att 

optimera limträstommar för höga trähus.  

 

Ett stort tack riktas till Helena Johnsson på avdelningen för Byggkonstruktion – Träbyggnad, 

LTU, för att du alltid tagit dig tid att besvara mina frågor.    

 

Luleå den 17/6 2005.  

 

Henrik Engelmark 
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Sammanfattning 
På senare tid har man börjat satsa på utvecklingen av ett konkurrenskraftigt pelar-balksystem i 

limträ för bostadshus i flera våningar. Konkurrenskraftiga stomsystem med massiva träväggar 

finns redan, men även dessa har utvecklingspotential. Ett område som behöver studeras är 

stabilisering mot horisontella krafter, framförallt vid pelar-balkstomme med stabiliserande 

diagonaler. Just nu är hus 4 och 5 i Inre hamnen i Sundsvall i projekteringsstadiet. De är två 

likadana 5½-plans trähus. Möjliga stommar i dessa hus är massiva träväggar eller pelar-

balkstomme.  

   

Hur väl uppfyller en stomme av massiva träväggar kraven på horisontella deformationer? Hur 

väl uppfylls kraven på horisontella deformationer av en pelar-balkstomme? Eller uppfylls 

kraven överhuvudtaget? Vad är skillnaderna mellan dessa stommar vad gäller deformationer? 

Syftet med detta arbete är att besvara dessa frågeställningar.  

 

Genom litteraturstudier har kunskaper om stabilisering och massivträelement inhämtats. 

Stommarnas uppbyggnad har studerats i ritningar.  

 

Med massivträelement menas konstruktionselement som till största delen består av solitt trä. 

Oavsett vilket stomsystem som väljs skall limmade plattbjälklag och kassettbjälklag i 

massivträ användas. I massivträstommen är väggarna uppbyggda på samma sätt som de 

limmade plattbjälklagen, och stabilisering sker genom skivverkan i väggarna. Pelar-

balkstommen består av pelare, balkar och stabiliserande snedsträvor i limträ.    

 

För att försöka svara på frågeställningarna om deformationer har beräkningar av stommarna 

gjorts i programmet FEM-Design 3D Structure. Med pelar-balkstommen har ett antal 

beräkningar i bruksgränstillstånd gjorts, där styvhetsvärdena på förbanden till de 

stabiliserande snedsträvorna har varierats, för att visa hur styvheten i förbanden påverkar 

deformationen av stommen. En beräkning i brottgränstillstånd har också genomförts. Med 

massivträstommen har en beräkning i bruksgränstillstånd gjorts.   

 

Den största deformationen uppkommer vid vind mot långsida i samtliga beräkningar. Med 

massivträstommen blir den 18.5mm och med pelar-balkstommen 29.0mm-406mm beroende 

på styvheten i strävförbanden och vilken lastkombination som använts. En jämförelse mellan 
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de maximala förskjutningarna i den styvaste pelar-balkmodellen och massivträmodellen visar 

att förskjutningen i pelar-balkmodellen är 1.57 gånger större än den i massivträmodellen. 

Enligt beräkningen i brottgränstillstånd med pelar-balkstommen blir normalkraften i den mest 

belastade snedsträvan 217kN vid vind mot långsida. Kravet på horisontell deformation i höjd 

med översta bjälklaget är att den skall understiga 30.9mm i pelar-balkstommen och 30.5mm i 

massivträstommen. En slutsats som kan dras är att kravet på horisontell deformation inte 

uppfylls med pelar-balkstommen om styvheten på strävförbanden är mindre eller lika med 

30kN/mm.        

 

Syftet med arbetet har inte uppnåtts till fullo på grund av avvikelser i FEM-modellerna. För 

att få tillförlitliga resultat krävs ett FEM-program som är bättre anpassat för modellering av 

träkonstruktioner, med möjlighet att modellera förband med t.ex. fjäderelement.   

 

I och med att modellerna deformeras osymmetriskt kan en rekommendation ges angående 

konstruktionerna. Om man motverkar den osymmetriska deformationen genom att ha styvare 

väggar/fackverk i öst-västlig riktning i den norra delen av byggnaden, minskar den maximala 

deformationen.  
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Abstract 
Recently, efforts have been made to develop a competitive structural beam and post system of 

glulam for multi-storey buildings. Competitive structures with walls made of solid wood 

already exist, but even those have a potential for development. One area that needs to be 

studied is stabilisation against horizontal forces, especially in structures of beams and posts 

with stabilising diagonals. Presently, house number 4 and 5 at Inre hamnen, Sundsvall, are 

being designed. The buildings are 5½-storey wood houses, similar to each other. Possible 

structures in these buildings are solid wood walls or glulam beams and posts.  

 

How well does a solid wood structure meet the requirements on horizontal deformations? 

How well are the requirements on horizontal deformations met by a structure of beams and 

posts? Are the requirements met at all? What is the difference between these structures, in 

aspects of deformation? The purpose with this work is to answer these questions.  

 

By literature studies, knowledge about stabilisation and solid wood elements has been 

gathered. The detailing of the structures has been studied in drawings.  

 

Solid wood elements are construction elements, which mainly consist of solid wood. No 

matter which structure is chosen, heavy timber floors made of cross-laminated wooden planks 

will be used.  

 

In the solid wood structure, the walls are built up in the same way as the cross-laminated 

plates, and stabilisation is obtained by diaphragm action. The structure of beams and posts is 

stabilised by diagonals made of glulam.  

 

To answer the questions about deformation, the structures have been analysed in the computer 

program FEM-Design 3D Structure. With the structure of beams and posts, several analyses 

in serviceability limit state have been performed. In these analyses, the stiffness in the 

connections to the diagonals has been varied to show the relationship between stiffness in 

connections and deformation of the structure. One analysis in ultimate limit state has also 

been made. With the solid wood structure, one analysis in serviceability limit state has been 

performed.  
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The largest deformation arises when wind acts on either long side, for all cases. With the solid 

wood structure, the largest deformation is 18.5mm, and with the structure of beams and posts 

it is 29.0mm-406mm depending on the stiffness in the connections and which load 

combination that is used. Comparison between the maximum deformations in the stiffest 

structure of beams and posts, and the solid wood structure, show that the deformation in the 

first-mentioned structure is 1.57 times bigger than in the latter. According to the analysis in 

ultimate limit state, the normal force in the most loaded diagonal is 217kN, when wind acts on 

either long side. The requirement on horizontal deformation in the top of the structures is 

maximum 30.9mm for the structure of beams and posts, and maximum 30.5mm for the solid 

wood structure. A conclusion that can be drawn is that the requirement on horizontal 

deformation is not met by the structure of beams and posts, as long as the stiffness in the 

connections is ≤ 30kN/mm.    

 

The purpose with the work has not been entirely fulfilled because of too many possible errors 

in the models. To achieve reliable results, a FEM-software, which is adapted for modelling 

timber structures and which simplifies modelling of connections with, for example, spring 

elements, is required.  

 

Since the models deform in an asymmetric way, a recommendation about the constructions 

can be made. If the asymmetric deformation is counteracted by having stiffer, east-west 

directed, walls/trusses in the northern part of the building, the maximum deformation will 

decrease.                       
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
Tidigare har pelar-balksystem i limträ ansetts vara icke konkurrenskraftigt mot system med 

färdiga väggelement vid uppförande av flervåningshus. Anledningen till detta är att ett 

väggelement kan uppfylla funktionskraven på bärighet, värmeisolering, ljudabsorbering och 

fuktskydd, i en enda enhet. Vid användande av pelar-balksystem måste man även ha ett 

system för klimatskärmen, vilket normalt medför ökade byggkostnader. Under det senaste året 

har ett projekt (Kv. Plogen, Umeå) med stomme av pelar-balksystem i limträ genomförts, och 

då upptäcktes att ett sådant system kan vara konkurrenskraftigt i vissa tillämpningar. Eftersom 

man inte har satsat så mycket på utvecklingen av detta system är kunskapen idag liten om 

pelar-balksystem anpassade för flervåningshus. Man satsar nu, genom projektet 

”Materialleverantören i byggprocessen – potentialen för pelar-balksystem i limträ”, på att 

förbättra kunskaperna och utveckla ett sådant system som är konkurrenskraftigt. Man vill 

även utveckla ett system med bärande ytterväggar för flervåningshus i trä. I projektet fungerar 

Massivträhusen i Sundsvall som pilotprojekt. Hus 1, 2 och 3 uppfördes under våren 2005 och 

hus 4 och 5 skall byggas under hösten 2005. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att studera stabilisering av träbyggnader och olika stabiliserande system 

samt att bestämma storleken på de horisontella deformationer som kan uppstå i hus 4 och 5, 

Inre hamnen, Sundsvall, vid användande av två olika stomsystem. Detta för att kunna 

fastställa om kravet på deformation vid horisontell last uppfylls med de två olika 

stomsystemen, samt jämföra systemen med avseende på förskjutningar. Stomsystemen som 

avses är:   

1. Pelar-balksystem med vindlastupptagande snedsträvor i limträ. 

2. Massivträväggar som stabiliseras genom skivverkan. 

 

1.3 Metod 
Nödvändiga kunskaper för arbetets genomförande har inhämtats genom litteraturstudier.  

Bestämningen av deformationer har gjorts genom modellering och FEM-beräkningar i 

programmet FEM-Design 3D Structure.  
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Två modeller av stommen i hus 4/5 har byggts upp, en med massiva träväggar och en med 

pelare och balkar. Förbanden i stommarna har modellerats med vägg- och balkelement. 

Beräkningar har gjorts i bruksgränstillstånd med båda stommarna. Med pelar-balkstommen 

har även en beräkning i brottgränstillstånd gjorts.  

 

1.4 Avgränsningar 
Endast de stabiliserande delarna av stommarna har modellerats. I modellerna har endast 

horisontella laster införts. Inverkan av oavsiktlig snedställning av pelare eller väggar har inte 

beaktats.  
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Stabilisering 
Alla laster som en byggnad utsätts för måste föras ned till grunden. Vertikala laster, som t.ex. 

snölast, egentyngd och nyttig last, förs ned till grunden av pelare eller bärande väggar. För att 

kunna föra ned horisontella laster, såsom vindlaster, måste byggnaden vara stabil. Om 

byggnaden inte är stabiliserad mot horisontella krafter kommer den att kollapsa vid sådan 

belastning.   

Det bärande systemet i ett trähus kan vara ett pelar-balksystem, regelväggar eller massiva 

väggar. Vid pelar-balksystem är det vanligt att  stabilisera byggnaden med diagonaler eller 

skivor, se figur 2.1. Andra lösningar på stabilisering är fast inspänning i grunden av en eller 

flera pelare, eller momentstyv anslutning mellan pelare och balk. I byggnader med pelar-

balksystem måste pelarnas oavsiktliga snedställning beaktas. Inverkan av pelarnas 

snedställning kan ersättas av en ekvivalent horisontalkraft [1]. När regelväggar är bärande 

system stabiliseras de med skivor i sitt eget plan. Massiva väggar är stabila i sitt eget plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFTERFÖRE 

Den horisontella kraften tas 
upp som skjuvkrafter i 
skivan, skivverkan, och 
systemet är stabilt. 

Diagonalen tar upp den 
horisontella kraften och 
systemet med en diagonal är 
därigenom stabilt. 

Inget konstruktionselement kan ta
upp den horisontella lasten och 
systemet kollapsar.   

 

 Figur 2.1. Exempel på system för att ta upp horisontella krafter [1]. 
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Fast inspänning av pelare är vanligtvis dyrt att åstadkomma, vad gäller utformning av 

grundbeslag, infästningen till pelaren och grundläggningen . Grundkonstruktionen måste 

dimensioneras för de krafter som den kan utsättas för. P.g.a. kostnaderna med fast inspänning 

av pelare använder man oftast skivverkan eller fackverkssystem för stabilisering [1]. Fördelen 

med fast inspänning av pelare i grunden eller momentstyv anslutning mellan pelare och balk 

är att det stabiliserande systemet inte påverkas av dörr- och fönsteröppningar i väggar. Vid 

utnyttjande av skivverkan försämras den stabiliserande funktionen vid öppningar. Fackverk 

kan vara svåra att utplacera i byggnader med många väggöppningar, t.ex. bostadshus, 

eftersom diagonalerna inte får korsa öppningarna.   

Många gånger är ytterväggarna i en byggnad bara stabiliserade i sitt eget plan. Då måste även 

taket vara stabiliserat för att kunna överföra de horisontella krafter som verkar på övre delen 

av byggnaden till ytterväggarna. Stabilisering i tak utförs oftast med skivor eller fackverk. 

 

Skivverkan 

 Figur 2.2 visar ett exempel på stabilisering genom skivverkan i tak och väggar på en 

envåningsbyggnad. Vindlasten som verkar på  övre delen av långsidorna tas upp av den 

stabila takskivan och överförs till gavelväggarna i form av ett skjuvflöde. Lasten förs sedan 

vidare genom de stabila gavelväggarna och ned till grunden. Vid vind på kortsidorna fungerar 

det på liknande sätt, då förs vindlasten ned till grunden via väggarna på långsidan. Den 

vindlast som verkar på den nedre halvan av väggarna förs direkt ned till grunden om väggarna 

är tillräckligt styva. För att systemet med stabiliserande takskiva ska fungera måste kantbalkar 

anordnas runt takskivan. Det gör att takskivan och kantbalkarna tillsammans fungerar som en 

hög, liggande, I-balk. Takskivan utgör liv och kantbalkarna utgör flänsar. Ofta kan man 

utnyttja takåsar, takbalkar eller hammarband i väggar som kantbalkar. Skivverkan i plåttak 

kan endast utnyttjas om taket är isolerat. Om taket är oisolerat så deformeras skruvhålen i 

plåten p.g.a. plåtens temperaturrörelser vid växlande temperatur, och plåten fungerar inte 

längre som ett stabiliserande element. Detsamma gäller för väggplåt. Vid 

flervåningsbyggnader kan man utnyttja bjälklagsskivor som stabiliserande element på samma 

sätt som takskivan i figur 2.2.      
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  Figur 2.2. Exempel på stabilisering av envåningsbyggnad genom skivverkan i 

tak och väggar [1]. 

 

Gipsskivor är idag den vanligaste skivbeklädnaden på regelväggar, men träfiberskivor och 

spånskivor förekommer också [1]. Massivträväggar, massivträbjälklag, betongväggar och 

betongbjälklag fungerar som stabila element. Även plåt kan användas för att åstadkomma 

skivverkan. Figur 2.3 visar ett exempel på en regelvägg med stabiliserande skiva. Reglarna, 

som är ledat infästa till varandra, fungerar som en mekanism, och måste stabiliseras för att 

kunna ta horisontell last.  

 

Figur 2.3. Stående skiva på vertikal regelstomme i icke deformerat samt deformerat tillstånd 

[1]. 
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Fackverk 

Diagonalerna i ett fackverkssystem kan vara dragstag av t.ex. armeringsstål som för över den 

horisontella kraften i drag eller snedsträvor som för över kraft i både tryck och drag. 

Diagonalerna kan även vara stålvajrar, men de brukar inte användas i bostadshus eftersom de 

kan ”slå” i väggen/taket när de slaknar vid avlastning, med oljud som följd.  

 

I figur 2.4 visas ett exempel på vindstabilisering av tak med dragstag. Dragstag, takbalkar, 

gavelbalkar, kantåsar och nockåsar bildar ett fackverk. Vid vindlast på långsidorna förs lasten 

in i takbalkarna och överförs sedan till gavlarna via dragstagen. Varje takhalva fungerar som 

en hög I-balk, med kantås och nockås som flänsar. Vid blåst på gavlarna förs lasten in i 

takåsarna och vidare genom dragstagen till väggarna på långsidan.  

 

Dragstag 

Takbalkar 

Kantås 

Nockås 

Takås 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4. Exempel på utformning av vindstabiliserande fackverk i tak [1]. 

 

Principen för fackverk som stabiliserande system i väggar kan ses i figur 2.5. I figuren är det 

stabiliserande elementet ett dragstag. För att last ska kunna tas från andra hållet måste ett till 

dragstag monteras, antingen mellan de två kvarvarande knutpunkterna i samma fack, så att ett 

kryss bildas, eller mellan motsvarande knutpunkter i ett annat fack. Med en snedsträva istället 

för dragstaget i figuren skulle last kunna tas från båda riktningarna.  
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Scd, vind 

Scd, snö 

Dragstag 

b 

h 

HL 

α 

SL 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.5. Exempel på krafter i fackverk i vägg [1]. 

 

Förklaring till figur 2.5:  

HL = horisontell last 

SL = kraft i dragstag 

Scd,snö = tryckkraft p.g.a. snölast 

Scd,vind = tryckkraft/dragkraft i pelare p.g.a. vindlast  

 

Ett sätt att fästa dragstag till takbalkar eller pelare är med fastlimmad träkloss och 

tryckutjämnande bricka, se figur 2.6. På detta sätt blir träfibrerna i balken/pelaren tryckta av 

kraften i dragstaget. Det går förstås att använda vanliga förband som t.ex. spikningsplåtar, 

men då blir träfibrerna dragna och man riskerar spjälkningsbrott.  

 

Kloss för infästning av 
dragstag 

Dragstag 
Bricka 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.6. Infästning av dragstag [1]. 

 

Exempel på infästning av snedsträvor är spikningsplåtar eller inslitsade plåtar med dymlingar.  
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2.2 Vindlaster 
Vindlast är en variabel last som får räknas som statisk och bunden om följande krav uppfylls:  

- Egenfrekvensen ska vara större än 3Hz. 

- Föremålets mekaniska dämpning ska vara större än 0.1.  

- Byggnadens höjd i förhållande till dess tvärmått i vindriktningen ska vara mindre än 5.  

 

”Vanliga” byggnader uppfyller oftast dessa krav, och då tas ingen hänsyn till 

svängningsegenskaper.  

 

Karakteristisk vindlast, Wk = µ·qk     

 

Vanlig vindlast, W = ψ·Wk                                                                                         

Lastreduktionsfaktorn för vindlast, ψ = 0.25 

 

Formfaktorn, µ, beror av byggnadens geometri och vindriktningen. 

  

Det karakteristiska vindhastighetstrycket, qk, beror av referensvindhastighet, terrängtyp och 

byggnadens höjd.   

 

Referensvindhastigheten bestäms av byggnadens geografiska placering, och terrängtypen 

bestäms utifrån hur mycket den omgivande miljön skyddar byggnaden mot vindpåverkan.    

[1] 

 

Laster i bruksgränstillstånd 

Brukgränstillståndet tänks motsvara det belastningstillstånd som en konstruktion normalt 

utsätts för. Dimensionering i bruksgränstillstånd görs för att säkerställa att en byggnad 

fungerar som man har tänkt sig, att den uppfyller funktionskraven. Beräkning av exempelvis 

deformationer och svängningar görs i bruksgränstillståndet [1].    

 

Vid dimensionering mot tillfälliga olägenheter ska lastkombination 9 användas, vilket innebär 

att permanent last verkar med oförändrat värde och variabla laster verkar med karakteristiskt 

värde multiplicerat med lastreduktionsfaktorn ψ [1].  
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Laster i brottgränstillstånd 

Brottgränstillståndet svarar mot det mest ogynnsamma lastfallet som kan tänkas uppträda 

under en konstruktions livslängd, ca 50-100 år. Dimensionering i brottgränstillstånd  görs i 

syfte att uppfylla vissa säkerhetskrav, som är formulerade utifrån risken för personskador vid 

en eventuell kollaps [1].  

 

Den vanligtvis dimensionerande lastkombinationen i brottgränstillstånd är lastkombination 1. 

I lastkombination 1 verkar permanent last med oförändrat värde, variabel huvudlast med 

karakteristiskt värde multiplicerat med 1.3, och övriga variabla laster med karakteristiskt 

värde multiplicerat med lastreduktionsfaktorn ψ [1].   
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2.3 Finita Element Metoden 
Finita Element Metoden, FEM, kan användas till att lösa problem som är för svåra att lösa 

med analytiska metoder. Karakteristiskt för FEM är att ekvationer som beskriver ett visst 

problem antas gälla på små 1-, 2- eller 3-dimensionella delar av en större struktur. Istället för 

att använda dessa ekvationer på hela strukturen direkt, delas strukturen upp i mindre element, 

så kallade finita element, som ekvationerna används på [2].  

 

Uppbyggnaden av strukturen med finita element kallas FE-nät, se exempel i figur 2.7. 

Elementen kopplas samman i sina noder. I ett fyrsidigt skalelement, t.ex., kan noderna sitta i 

varje hörn på elementen. Via noderna överförs krafter och moment mellan elementen.  

 

 
Figur 2.7. FE-nät, längsavstyvad plåt.  

 

FEM-program kan utnyttjas som hjälpmedel vid dimensionering av komplicerade strukturer 

som är svåra att beräkna för hand. De kan även användas för att kontrollera handberäkningar 

och för att åskådliggöra hur en redan dimensionerad konstruktion uppför sig vid belastning. 

Ett exempel på FEM-program är FEM-Design 3D Structure. 

I FEM-Design 3D Structure kan konstruktionselementen balk, pelare, vägg och platta 

användas. De är alla 3-dimensionella. Vid generering av finita element delas balkar och pelare 

upp i mindre 1-dimensionella balkelement, och väggar och plattor delas upp i mindre 2-

dimensionella skalelement. Skalelementen kan vara tresidiga eller fyrsidiga. 
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2.4 Massivträelement 
Om inte annat anges baseras innehållet i detta avsnitt på Massivträ. Handboken [3]. 

 

Massiva träelement, såsom massivträbjälklag och massivträväggar, består till övervägande 

delen av solitt trä. Storleken på elementen begränsas av hanterbarheten. Ur transportsynpunkt 

bör elementen inte vara längre än 12m, och inte högre än 3.6m. Normalt levereras de med 

lyftstroppar eller med förberedda infästningspunkter för lyftstroppar. Exempel på ett 

massivträelement visas i figur 2.8. 

  

 
Figur 2.8. Krysslimmad platta med fem skikt [3].  

 

Några fördelar med stomelement i massivträ:  

• Låg vikt i förhållande till hållfasthet ger fördelar vad gäller grundläggning, transport 

och montering. 

• Hög prefabriceringsgrad. 

• Korta byggtider i jämförelse med platsgjuten betong eftersom att ingen uttorkningstid 

behövs. 

• Infästningar och håltagningar är lätta att utföra p.g.a. träets goda bearbetbarhet. 

• Bra värmeisoleringsförmåga. 

• Består till största delen av miljövänligt, kretsloppsanpassat material. 

• Lång livslängd vid rätt användning. 

• God brandsäkerhet. 
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En nackdel, som är följden av den låga vikten, är att ljudisoleringen inte blir lika bra som vid 

användning av t.ex. betong. Det kan kräva speciella lösningar vad gäller ljudisolering. En 

sådan lösning är konstruktioner i flera skikt, där ljudtransmissionen mellan de olika skikten 

minimeras.  

 

Bjälklag 

Massivträbjälklag indelas i tre huvudtyper:  

-plattbjälklag (figur 2.8) 

-kassettbjälklag (figur 2.9) 

-samverkansbjälklag 

Plattbjälklag är, som namnet antyder, plattor av sammanfogade brädor, plankor eller 

limträbalkar. Kassettbjälklag består av limmade plattor med liv och underflänsar i limträ. 

Samverkansbjälklag utgörs av bjälklagselement eller balkar av limträ med pågjutning av 

betong. 

 

 
Figur 2.9. Kassettbjälklag med fem liv [3]. 

 

Nedan beskrivs limmade plattor och kassettbjälklag, tillverkade av Martinsons Trä AB, mer 

utförligt.  

 

Limmade plattor 

Plattorna består av ett udda antal sammanlimmade brädskikt som är korslagda, se figur 2.8. 

De korslagda skikten ger hög tvärstyvhet och små fuktbetingade rörelser. Både över- och 

undersidan kan användas som synlig yta. Vid behov av bättre ljudisolering kan bjälklaget 

förses med undertak och/eller övergolv. Plattorna används framförallt vid spännvidder upp till 

6m. 
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Tillverkningsmått och utföranden visas i tabell 2.1 och 2.2. Antal skikt och skikttjocklek 

anges inom parentes i tabell 2.2.  

 

Tabell 2.1. Mått och toleranser, limmat plattbjälklag typ MB [3]. 

 
 

Tabell 2.2. Olika utföranden av spikade plattor (NMB) och limmade plattor (MB) [3].  

 
 

Värden som är intressanta vid beräkning av deformationer visas i tabell 2.3. Skillnaderna 

mellan Ekx och Eky beror på att de brädskikt som är orienterade i en viss riktning har större 

sammanlagd tjocklek än de som är orienterade vinkelrätt dem.     

 

Tabell 2.3. Karakteristiska värden för limmade bjälklagsplattor vid beräkning av skivverkan i 

bruksgränstillstånd [3]. 
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Kassettbjälklag 

Kassettbjälklagen består av limmade plattor med liv och underflänsar i limträ, se figur 2.9 och 

2.10. I basutförandena görs kassettbjälklagen med två olika typer av plattor, MB73 och 

MB65, som har tjockleken 73mm respektive 65mm. Maximal spännvidd är 12m.  

 

 
Figur 2.10. Tvärsnitt av kassett med undertak av gipsskivor på glespanel [3]. 

 

Hålrummen i kassetterna fylls med mineralull i fabrik. I fabriken kan även ventilations- och 

avloppsrör förläggas i hålrummen. I sådana fall kopplas rören samman vid elementskarvarna 

när elementen monteras på byggplatsen. Elinstallationer brukar göras på byggplatsen. 

Normalt utgörs undersidan av bjälklagen av ett fjädrande upphängt undertak av gipsskivor på 

en glespanel.  

 

Tillverkningsmått och värden som är intressanta vid beräkning av deformationer anges i tabell 

2.4 och 2.5. 

 

Tabell 2.4. Mått och toleranser, kassettbjälklag typ MBK [3]. 

 
 

Tabell 2.5. Karakteristiska värden för limmade bjälklagsplattor vid beräkning av skivverkan i 

bruksgränstillstånd [3]. 
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Längsgående fogar mellan bjälklagselement 

I figur 2.11 visas en typ av fog som kan användas mellan limmade plattor, både i plattbjälklag 

och kassettbjälklag. Förbandet består av en 12mm tjock och 60mm bred plywoodremsa som 

skruvas till bjälklagsplattorna. Vid synliga ytor efterfräses spårets kanter och en list limmas i 

spåret.   

 

 
Figur 2.11. Exempel på fog mellan limmade bjälklagsplattor [3]. 

 

En annan lösning för sammanfogning av bjälklagsplattor är spontade kanter som limmas till 

varandra [4], se figur 3.6.   

 

Väggar 

Ett väggelement av massivträ kan utgöras av ett enda massivträelement eller flera mindre, 

sammanfogade massivträelement. Förutom solitt trä kan väggelementet vara försett med 

isolering, fasadmaterial, fönster och dörrar.  

 

Det finns två typer av massivträelement för väggar, de som är sammanfogade genom spikning 

och de som är sammanfogade genom limning. Nedan beskrivs limmade väggskivor 

tillverkade av Martinsons Trä AB mer utförligt.  

 

Limmade väggskivor 

De limmade elementen är uppbyggda på samma sätt som limmade plattor, d.v.s. de består av 

ett udda antal korslagda, hoplimmade skikt av brädor, se figur 2.8. Uppbyggnaden av olika 

väggtyper redovisas i tabell 2.6, där antal skikt och skikttjockleken anges inom parentes.    
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Tabell 2.6. Olika utföranden av limmade väggskivor [3]. 

 
 

Skivorna tillverkas med 1.2m bredd. I fabrik kan de sammanfogas till upp till 9m långa, 

våningshöga väggar eller upp till 9m höga väggar med en bredd upp till 3m, se tabell 2.7. 

 

Tabell 2.7. Mått och toleranser, limmade väggelement typ MB [3]. 

 
 

Värden som är intressanta vid beräkning av deformationer visas i tabell 2.8. Värden på Ekx 

och Eky för några av skivtyperna kan tas ur tabell 2.3 och 2.5.   

 

Tabell 2.8. Karakteristiska värden för limmade väggskivor vid beräkning av skivverkan i 

bruksgränstillstånd [3]. 
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Fogar mellan väggskivor 

Sammanfogning av väggskivor sker längs de vertikala kanterna. På byggplatsen kan fogarna 

utföras på samma sätt som fogar mellan bjälklagselement. På fabrik kan de limmas eller göras 

enligt figur 2.12.   

 

 
Figur 2.12. Fogförband med spikplåt mellan limmade väggskivor [3]. 

 

Spikplåten i figur 2.12 överför huvudsakligen krafter i fogens längdriktning, medan en trälist 

placerad i ett spår mellan elementen tar upp krafter vinkelrätt skivornas plan. 
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3 BESKRIVNING AV STUDIEOBJEKT 
 

Om inte annat anges är innehållet i detta kapitel baserat på ritningar från Martinsons Trä [4].  

 

 
 Hus 1 inflyttningsklart [13]  

 

Placering: Inre hamnen i Sundsvall 

Höjd: 20667mm  

Bredd: 12600mm 

Längd: 24250mm 

Våningshöjd, plan 1: 3210mm 

Våningshöjd, plan 2-5: 3010mm 

Taklutning: 37° 
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Huset har fem våningar med tre lägenheter per plan samt en vindsvåning som rymmer två 

lägenheter. Planlösningen är likadan på plan 2-5, och skiljer sig något från den på plan 1. På 

plan 2-5 har man inget städ/teknik-rum, utan den delen ingår i lägenhet 1. På samma sätt ingår 

entre- och förrådsdelen i lägenhet 3 på dessa plan, se figur 3.2. Stomme och fasad är helt i trä. 

Fasadritningar visas i figur 3.1. 

 

 
Figur 3.1. Fasadritningar, hus 4 [4]. 
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3.1 Pelar-balkstomme 
Stommen är uppbyggd av pelare, balkar och snedsträvor i limträ samt har massiva träbjälklag. 

I facken med snedsträvor bildas fackverk av pelare, balkar och strävor. Fackverken är stabila i 

sina egna plan. De pelare som inte ingår i fackverken fungerar endast som bärande i vertikal 

led. Bjälklagen är av typerna kassettbjälklag och plattbjälklag, och verkar avstyvande i 

horisontalplanet. I trapphuset används plattbjälklag, medan övriga bjälklag är kassettbjälklag. 

I figur 3.2 kan man se väggarnas och fackverkens placering.  

 

                       
Figur 3.2. Planritning över plan 1, hus 4, med skiss över fackverkens placering [4]. 

 

För att kunna ha ett fackverk i den östra väggen har man varit tvungen att avstå från tänkta 

fönsteröppningar i den del av väggen som fackverket är placerat i.        
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Pelarna är skarvade 200mm ovanför överkant på bjälklagen, se figur 3.3. De har tvärsnitten 

165x180mm2 i fackverk och 140x180mm2 där de inte ingår i fackverk, med undantag för 

pelarna i de lägenhetsskiljande öst-västliga väggarna, se figur 3.2, som har tvärsnittet 

165x225mm2. Pelarna är placerade med det större måttet i linje med väggarna. Som förband 

mellan pelarna som ingår i fackverk används centriskt inslitsade dymlingsplåtar. De inslitsade 

plåtarna är utformade så att de även utgör förband för snedsträvorna, se figur 3.4. 

Dymlingarnas dimension och antal dymlingar i förbanden är ej bestämt. Mellan övriga pelare 

består förbanden av spikningsplåtar på båda sidor om pelarna. Snedsträvornas dimension är ej 

bestämd.  

 

 
Figur 3.3. Anslutningen mellan gavelpelare, balk och bjälklag [4]. 

 

 
Figur 3.4. Principskiss på förband med inslitsade dymlingsplåtar.  
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Balkarna har dimensionen 90x225mm2. De är upplagda i öst-västlig riktning i urtag i pelarna 

och fungerar som upplag för bjälklagen, som har sin längdriktning i nord-sydlig riktning, se 

figur 3.3. Mellan balkar och bjälklag ligger en 15mm tjock Stepisol-matta som har till uppgift 

att minimera ljudtransmission. I de lägenhetsskiljande väggarna, som är placerade i öst-västlig 

riktning mellan lägenheterna, är det dubbla balkar, se figur 3.5. Balkarna utgör stöd för 

bjälklagen i respektive lägenhet.  

 

 
Figur 3.5. Anslutningen mellan pelare, balkar och bjälklag vid lägenhetsskiljande vägg [4].  

 

Bjälkagen består av 1200mm breda element vars långsidor är hoplimmade till varandra. 

Elementen har samma längd som lägenheterna, så på varje plan bildas det fyra bjälklag, ett 

kassettbjälklag per lägenhet och ett plattbjälklag i trapphuset. Bjälklagsplattorna är av typen 

MB73, d.v.s. de är limmade i tre skikt och har tjockleken 73mm, se tabell 2.6. 

Kassettbjälklagens uppbyggnad visas i figur 3.6. Bjälklagselementens kortsidor är försedda 

med kantbalkar. De element som ligger ytterst, d.v.s. längst ut till väster eller öster har en L-

balk som kantbalk istället för den yttersta T-balken, se figur 3.9.  
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Figur 3.6. Principsnitt för bjälklag [4]. 

 

Överkant på de nedersta bjälklagen är 3210mm ovanför grunden. Resterande bjälklag är 

placerade med c/c 3010mm. Pelarnas höjder är således 3210mm + 200mm = 3410mm på 

första våningen och 3010mm på de andra våningarna.      
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3.2 Massivträstomme 
Stommen är uppbyggd av massivträväggar och massivträbjälklag. Väggarna består av 

1200mm breda massivträskivor som är limmade till varandra så att de bildar element som är 

upp till 12m breda. Väggarnas placering visas i figur 3.7. Placeringen av den stabiliserande 

väggen som är belägen vid trappan är något oklar eftersom att den, i planritningen över plan 

2-5, ligger i linje med väggen som delar lägenhet 2.   

 

 
Figur 3.7. Planritning över plan 1, hus 4, med skiss över de stabiliserande väggarnas 

placering [4]. 

  

Alla massivträväggar förutom en utgör upplag för bjälklag. Högst upp på de bärande väggarna 

ligger en Sylodynlist, med tjockleken 40mm och höjden 25mm, infräst och fastlimmad, se 

figur 3.8. Dess uppgift är att minimera ljudtransmission mellan bjälklag och väggar.   
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Figur 3.8. Anslutning mellan väggelement och kassettbjälklag i gavelvägg [4]. 

 

 
Figur 3.9. Anslutning mellan väggelement och kassettbjälklag i yttervägg på långsidan [4]. 
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Uppbyggnaden, nedifrån och upp, av en våning med bärande väggar är: vägg, sylodynlist, 

bjälklag. Bjälklagen fungerar som upplag för ovanliggande vägg. Ganska centralt i byggnaden 

finns en stabiliserande vägg som löper i nord-sydlig riktning, se figur 3.7. Den skarvas 

290mm ovanför varje bjälklagsplatta, och används inte som upplag för kassettbjälklag. De 

lägenhetsskiljande väggarna som går tvärs genom byggnaden, d.v.s. i öst-västlig riktning, 

består av dubbla massivträelement som är åtskiljda, se figur 3.10.  

 

 
Figur 3.10. Anslutning mellan väggelement  och kassettbjälklag i lägenhetsskiljande vägg [4]. 

 

Bjälklagens uppbyggnad och placering är samma som i pelar-balkstommen.  

Kassettbjälklagens höjd är 349mm och sylodynlisterna bygger 10mm på väggarna. Med 

samma höjder på bjälklagen som i pelar-balkstommen blir höjden på de bärande 

väggelementen 3210mm – 359mm = 2851mm på våning 1, och 3010mm – 359mm = 

2651mm på övriga våningar.  

Väggelementen i den stabiliserande väggen har höjden 3500mm på våning 1, 3010mm på 

våning 2 till 4, och 2720mm på våning 5.    
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Väggskivorna är av typen MB95, d.v.s. de har tjockleken 95mm och är limmade i fem skikt, 

se tabell 2.6.   

 

I figur 3.8-3.12 visas förbandstyperna som används i anslutningarna mellan väggelement och 

kassettbjälklag. 

  

Mellan överkant vägg och underkant kassettbjälklag har man  förband bestående av beslag 

och infästningssmiden. Förbanden finns i olika utföranden, men principen är densamma, se 

figur 3.11.  

 

 
Figur 3.11. Infästningssmide och beslag till förband mellan överkant vägg och underkant 

kassettbjälklag [4].   

 

Mellan vägg/bjälklag och beslag, och mellan beslag och infästningssmide, finns en 

Sylomerremsa, se figur 3.11, som motverkar ljudtransmission mellan bjälklag och vägg. 

Mellan beslag och smide är det dessutom 2mm glapp åt varje håll längs med väggen, om 

infästningssmidet är placerat centriskt i förhållande till beslaget. Således tar förbandet inte 

någon last längs med väggen så länge deformationen mellan bjälklag och underliggande vägg 
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är mindre än 2mm, om man bortser från toleransvariationer. Kroken på beslaget motverkar 

lyftning. Förbanden är placerade med olika täthet. Tätheten varierar mellan olika väggar och 

beroende på vilket plan förbanden är placerade i. Längst ned är förbanden tätast eftersom den 

horisontella belastningen blir störst där.  

 

I skarven mellan bjälklagsplatta och ovanliggande vägg används vinklar som förband, se figur 

3.8. Även dessa förband är placerade med varierande täthet. Längst ned är förbanden tätast 

eftersom den horisontella belastningen blir störst där. Vinklarna är spikade med 23st 

ankarspik 4.0-50 i plattan och 30st i väggen. Utöver det är väggarna skråskruvade till 

plattorna med skruvar WT-T 8.2x190. Skruvarna är i huvudsak placerade med c/c 300mm. 

    

För att förhindra lyftning har man draglastbeslag mellan en del av väggelementen, se figur 

3.12. Ett undre beslag är fastspikat i överkant på den undre väggen och ett övre beslag sitter i 

underkant på väggen ovanför. Beslagen är sammankopplade med två gängstänger.  

 

 
Figur 3.12. Draglastbeslag [4]. OBS! I figuren är förklaringarna till beslagen omkastade.  
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I den stabiliserande väggen, där väggelementen inte utgör upplag för kassettbjälklag, ställs 

väggelementen direkt på varandra. Elementen förbinds till varandra med spikningsplåtar och 

ankarspik 4.0-50. Spikantalet är störst längst ned och minskar med höjden som förbanden är 

belägna på, se tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1. Antal spik per väggelement i förbanden.  

Våning Antal spik per väggelement (st)

2 550 

3 434 

4 240 

5 168 

 

Eftersom elementen är skarvade 290mm ovanför överkant bjälklag är den nedersta skarven 

placerad på våning 2.
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4 FINITA ELEMENT BERÄKNINGAR 
 

4.1 Allmänt 
Modeller och beräkningar har gjorts i FEM-Design 5.2 3D Structure. Hus 4/5 har modellerats, 

dels med pelar-balkstomme, dels med massivträstomme. Med pelar-balkmodellen har 10 

beräkningar i bruksgränstillstånd gjorts, där styvheten i förbanden till snedsträvorna har 

varierats för att visa sambandet mellan ovan nämnda styvhet och förskjutningar i modellen. 

Dessutom har en beräkning i brottgränstillstånd genomförts på pelar-balkmodellen för att ge 

en bild på hur stora förskjutningarna och krafterna kan bli vid en eventuell 50-års-storm. Med 

massivträmodellen har en beräkning i bruksgränstillstånd genomförts.   

 

Underlag för modellerna är ritningar över hus 4 med regelstomme och  hus 1-3 med 

massivträstomme, ritningar över pelar-balkstommen i hus 4, samt skisser på placering av 

stabiliserande väggar och fackverk.  

 

Endast element från grunden till och med det översta bjälklaget har lagts in i modellerna. 

Delen ovanför översta bjälklaget har modellerats genom insättning av laster på översta 

bjälklaget. Hisschaktet och trappan antas inte ha någon stabiliserande verkan, varför dessa 

delar inte är medtagna i modellerna.  

 

Inställningarna i FEM-programmet som använts vid beräkningarna redovisas i bilaga 1, 

Beräkningsinställningar. 
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4.2 Struktur, pelar-balkmodell 
Endast de delar som stabiliserar stommen, d.v.s. fackverken och bjälklagen, är modellerade, 

se figur 4.1 och 4.3. 

 
Figur 4.1. Modell av pelar-balkstomme.  

 

För att få rätt laster har fast inspända balkstumpar, 180x90mm2, placerats i bjälklagsplattornas 

hörn. På så sätt får bjälklagens kanter samma mått som husets yttermått, se figur 4.2.    

 
Figur 4.2. Balkstumpar i det sydöstra platthörnet, sett uppifrån.   
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Pelarna är placerade med yttersidorna i linje med fasaderna enligt figur 4.3, med dimensioner 

och höjder enligt beskrivningen. Förbanden i fackverken antas vara ledade, så pelarna har 

gjorts med ledad anslutning i båda ändar.  

 

 
Figur 4.3. Pelarplacering i modellen, sedd uppifrån. 
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I grunden har pelarna stöd med fast inspänning för att programmet inte ska uppfatta 

konstruktionen som instabil. Pelarna fungerar dock fortfarande som ledade i grunden eftersom 

de har ledad anslutning i båda ändar.  

 

Balkarna i fackverken är inte med i modellen, med motiveringen att de inte tillför någon 

stabilitet till konstruktionen när bjälklagsplattorna ändå är där, d.v.s. plattorna har samma 

funktion i fackverken som balkarna skulle ha haft.   

 

Delar som har stor betydelse för konstruktionens styvhet är förbanden mellan snedsträvor och 

pelare. De utgörs av 10mm långa balkelement med tvärsnittet 90x180mm2. Balkelementen är 

ledat anslutna till pelarna och fast inspända i snedsträvorna. Exempel på en knutpunkt visas i 

figur 4.4.   

  
Figur 4.4. Knutpunkt i fackverk, sedd från sidan.   

 

Till snedsträvorna har tvärsnittet 90x180mm2 antagits. Snedsträvorna utgörs av balkelement 

som är fast inspända i förbanden i båda ändar.  

 

Balkarna i kassettbjälklagen är inte med i modellen med samma motivering som för 

limträbalkarna. Mellan bjälklagselementen som är limmade till varandra antas full samverkan, 

så bjälklagen har modellerats som en enda platta på varje plan. Egentligen skulle det ha varit 

fyra plattor per plan, en i trapphuset och en per lägenhet, men de skulle ändå kopplas till 

samma punkter på pelarna i de lägenhetsskiljande väggarna, med resultatet att plattorna hade 

blivit sammankopplade till en stor platta ändå. Plattorna har tjockleken 73mm och är 

placerade i höjd med varje pelarskarv. Det är egentligen för högt, men nödvändigt för att inte 

plattorna ska kopplas ihop med snedsträvorna, som annars hade korsat plattorna. 
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4.3 Struktur, massivträmodell 
Modellen är uppbyggd av vägg-, platt- och balkelement. Endast de väggskivor som anses vara 

stabiliserande, d.v.s. de som utgör en större sammanhängande yta, är med i modellen. Det är 

större lägenhetsskiljande väggar, väggar vid trapphus och hiss samt partier i ytterväggarna 

som är fria från dörr- och fönsteröppningar, se figur 4.5 och 4.7.  

 
Figur 4.5. Modell av massivträstomme.  

 

För att få rätt laster har fast inspända balkstumpar, 300x200mm2, placerats i 

bjälklagsplattornas hörn. På så sätt får bjälklagens kanter samma mått som husets yttermått, se 

figur 4.6.    

 
Figur 4.6. Balkstumpar i det nordvästra platthörnet, sett uppifrån.  
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De stabiliserande väggarnas placering och breddmått visas i figur 4.7.   

 

 
Figur 4.7. Placering av stabiliserande väggar.  
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Skillnaderna mellan planlösningarna på plan 1 och plan 2-5 antas vara försumbara, så i 

modellen är det samma planlösning i plan 1 som i plan 2-5. Väggen, som är belägen vid 

trappan, antas ligga i linje med väggen som skiljer lägenhet 2, enligt planritning över plan 2-5.    

  

Det antas råda full samverkan mellan massivträskivorna i väggarna, som är limmade till 

varandra, så de stabiliserande väggelementen är modellerade utan vertikala skarvar. 

Väggtjockleken är 95mm. Den del (15mm) av elementen som Sylodynlisten är infräst i är inte 

med i modellen. Förbanden med WT-T-skruvar och spikningsplåtar har modellerats med 

1mm höga väggar.  

Det ger följande vägghöjder: 

Enbart stabiliserande vägg 

Våning 1 3500mm 

Våning 2-4 3010mm-1mm = 3009mm 

Våning 5 2720mm-1mm=2719mm 

Övriga väggar 

Våning 1 2851mm-15mm = 2836mm 

Våning 2-5 2651mm-15mm-1mm = 2635mm   

 

Delen ovanför dörröppningen i den enbart stabiliserande väggen, se figur 3.7, har inte 

modellerats, så väggen är delad i två delar på varje plan.  

 

Sylodynlisterna utgörs av väggar med tjockleken 40mm och höjden 25mm. I nedre delen av 

byggnaden antas listerna vara styvare än i den övre delen, p.g.a. att listerna i den nedre delen 

blir mer belastade. Bjälklag 1 och 2 ligger på Sylodyn NF, medan övriga bjälklag ligger på 

Sylodyn NE, som har lägre styvhet. 

 

Förbanden mellan överkant vägg och underkant kassettbjälklag är inte medtagna i modellen 

p.g.a. det 2mm glapp som finns i förbanden. De antas inte bidra till den horisontella styvheten 

längs med väggarna förrän deformationen i sylodynlisterna uppnått 2mm i samma riktning.  
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Bjälklagen har gjorts på samma sätt som i pelar-balkmodellen, d.v.s. som hela plattor. Här är 

dock kantbalkarna också modellerade, med väggelement med tjockleken 95mm och höjden 

349mm. Bjälklagsplattorna är kopplade till överkant på kantbalkarna, se figur 4.8. 

 

 
Figur 4.8. Skarv mellan väggar och kassettbjälklag.  

 

Förbanden med WT-T-skruvar utgörs av väggar med höjden 1mm och tjockleken 40mm.  

 

De vinklar, som enligt beskrivningen finns mellan underkant vägg och överkant 

kassettbjälklag, är placerade med störst täthet i skarven mellan bjälklag 1 och ena 

massivträelementet i de lägenhetsskiljande, nord-östliga, väggarna. Där finns 4 vinklar, på en 

längd som i modellen är 6553mm. Med den karakteristiska styvheten 300N/mm per kamspik 

[5] och 23 spikar per vinkel blir den totala styvheten, kd = 0.8·300N/mm·23·4/6553mm = 

3.37N/mm/mm, där faktorn 0.8 är κs vid beräkning i bruksgränstillstånd, se Materialdata. 

Styvheten på WT-T-skruvarna är, kd = 3.35kN/mm/300mm = 11.2N/mm/mm, se 

Materialdata. Eftersom WT-T-skruvarna är betydligt styvare än vinklarna, där vinklarna är 

som tätast, har förbanden med vinklar inte modellerats.  
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Förbanden med draglastbeslag är inte heller medtagna i modellen, de antas inte tillföra någon 

styvhet i horisontell led.  

 

Spikningsplåtarna mellan väggelementen i den enbart stabiliserande väggen har modellerats 

med 1mm höga väggar, som redan nämnts. Eftersom väggarna har fått samma materialvärden 

på våning 2-5, är tjockleken varierad, för att erhålla olika styvhet i förbanden. Väggtjockleken 

redovisas i tabell 4.1. Eftersom det finns ett linjärt samband mellan väggtjocklek och styvhet, 

se formel 4.1, finns det också ett linjärt samband mellan väggtjocklek och antal spik. Således 

blir väggtjockleken i förbandet på våning 3, t = 434/550·40mm = 31.6mm. De andra 

tjocklekarna har beräknats på samma sätt.                    

 

Tabell 4.1. Förband med spikningsplåtar. 

Våning Antal spik per element, n (st) Väggtjocklek, t (mm) 

2 550 40 

3 434 31.6 

4 240 17.5 

5 168 12.2 

 

Istället för dubbla massivträelement i väggen vid trappan och de två lägenhetsskiljande 

väggarna som går i öst-västlig riktning har enkla element med dubbel tjocklek, d.v.s. 190mm, 

gjorts. I dessa väggar har väggelementen som representerar förband och Sylodynlister 

tjockleken 80mm.  

 

I grunden antas att förbanden har samma styvhet som WT-T-skruvarna. Det har modellerats 

med linjestöd som har fri rotation, förhindrad rörelse i z-led och styvheten 11.2N/mm/mm i x- 

och y-led. Stöden för väggar med dubbel tjocklek har dubbelt så stor styvhet i x- och y-led. 

Koordinataxlarna visas i figur 4.5.      
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4.4 Materialdata 
 

Allmänt 

Alla konstruktionselement i modellerna hänförs till klimatklass 1, d.v.s. de antas befinna sig i 

en miljö vars relativa fuktighet endast under några få veckor per år överstiger 65% och i 

genomsnitt aldrig når 80% [1].  

 

Alla material har fått egenvikten ρ = 500kg/m3, vilket är den ungefärliga egenvikten för furu 

och gran.  

 

Allt limträ, d.v.s. materialen i pelare, balkar, snedsträvor, bjälklag och väggar har fått 

tvärkontraktionstalet ν = 0.02. Limträ L40 har tvärkontraktionstalet νLR = νLT = 0.02 [6], där L 

står för longitudinell, R för radiell och T för tangentiell riktning, se figur 4.9. 

 
Figur 4.9. Riktningar i trä.  

 

Beräkning i bruksgränstillstånd, lastkombination 9 → vindlast med vanligt värde = lasttyp B 

Lasttyp B, klimatklass 1 → κs = 0.80 

Beräkning i brottgränstillstånd, lastkombination 1 → vindlast med karakteristiskt värde = 

lasttyp C 

Lasttyp C, klimatklass 1 → κs = 1.00 

Ed = Ek·κs    

[7] 

 

E1 och E2, i nedanstående beräkningar, står för E-modulen i elementens x- respektive y-

riktning. I FEM-Design anges E1 och E2/E1.  
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Pelare, snedsträvor och balkstumpar 

Hållfasthetsklassen L40 antas.  

Ek, L40 = 13000MPa [7] 

Ed, L40, lastkombination 9 = 13000MPa·0.80 = 10400MPa 

Ed, L40, lastkombination 1 = 13000MPa·1.00 = 13000MPa 

E1 = Ed 

 

Plattor 

Ekx = 6200MPa [3] 

Eky = 6700MPa [3]   

Edx, lastkombination 9 = 6200MPa·0.80 = 4960MPa  

Edx, lastkombination 1 = 6200MPa 

E1 = Edx   

E2/E1 = Eky/ Ekx = 1.08 

 

Förband mellan strävor och pelare 

Som ett riktvärde för styvheten i förbanden antas kk = 16.4kN/mm. Det är ett medelvärde 

taget ur kurvorna i figur 4.10. Kurvorna beskriver förhållandet mellan last och deformation 

vid dragbelastning av en plåt inslitsad i en 130x190mm2 limträbalk med en 19.1mm 

genomgående bult [8]. 

 
Figur 4.10. Provkurvor, förband med inslitsad dymlingsplåt [8], med inritad medelstyvhet i 

elastiskt område. 
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Omvandling till E-modul 

E = kL/A [2]        

Ed = Ek·κs → kd = kk·κs    

kd, lastkombination 9 = 16.4kN/mm·0.80 = 13.12kN/mm 

kd, lastkombination 1 = 16.4kN/mm 

L = 10mm 

A = 90·180mm2 

Ed, lastkombination 9 = 13120N/mm·10mm/(90·180mm2) = 8.099MPa 

Ed, lastkombination 1 = 16400N/mm·10mm/(90·180mm2) = 10.12Mpa 

E1 = Ed  

Tvärkontraktionstalet ν antas vara 0.02.  

 

I tabell 4.2 visas vilka styvheter och E-moduler som använts vid beräkningar i 

bruksgränstillstånd. E-modulerna har beräknats på samma sätt som ovan.   

 

Tabell 4.2. E-moduler i förband mellan pelare och snedsträvor. 

Styvhet i förband med inslitsad plåt, 

kd (kN/mm) 

E1 (MPa)

1 0.617 

2 1.235 

3 1.852 

5 3.086 

10 6.173 

13.12 8.099 

15 9.260 

20 12.35 

30 18.52 

40 24.69 
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Väggar 

Ekx = 5200MPa [3]  

Eky = 7800MPa [3] 

Edy, lastkombination 9 = 7800MPa·0.80 = 6240MPa 

E1 = Edy  

E2/E1 = Ekx/ Eky = 0.67 

 

Kantbalkar 

Samma som väggar. 

 

Sylodynlister 

Sylodyn finns i olika utföranden med varierande elasticitetsmodul. I modellen har värden från 

två sorter, Sylodyn NE och Sylodyn NF, använts. E-modulerna har uppskattats med hjälp av 

figur 4.11 och 4.12. Listerna antas belastas statiskt med en last som uppnår listernas övre 

gräns för statisk vertikal last, vilket är gränsen mellan vitt och ljusgrått i figurerna [9]. 

Värdena har avlästs i kurvorna som benämns ”static”. Tvärkontraktionstalet ν antas vara 

0.499. 

  
Figur 4.11. Elasticitetsmodul, Sylodyn NF [9]. 

 

Sylodyn NF: 

Ek = 9.2MPa 

Ed = κsEk = 0.80·9.2 = 7.36MPa  
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Figur 4.12. Elasticitetsmodul, Sylodyn NE [9]. 

 

Sylodyn NE: 

Ek = 5.7MPa 

Ed = κsEk = 0.80·5.7 = 4.56MPa 
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Förband med WT-T-skruvar 

Styvheten på förbandet med en WT-T-skruv 8.2x190 antas vara 8.5MPa/mm. Antagandet är 

baserat på provkurvan i figur 4.13, som visar hålkantstyvheten i norsk gran vid belastning 

vinkelrätt fibrerna med dymling Ø12. I och med att väggelementen och bjälklagen som WT-

T-skruvarna sitter i är uppbyggda av korslagda brädskikt, belastas träet både vinkelrätt och 

parallellt fiberriktningen, så antagandet är på säker sida eftersom trä är styvare parallellt 

fiberriktningen.    

 

 
Figur 4.13. Hålkantstyvhet, norsk gran [10].   

 

Den antagna styvheten 8.5MPa/mm är hålkantstyvheten fh/mm.   

fh = F/dt  

där F är kraft, d är håldiameter och t är minsta virkestjocklek i förbandet. 

F/mm = dtfh/mm  

d = 8.2mm 

t = 60mm (mått uppskattat från ritningar)  

Styvheten, kk = F/mm = 8.2mm·60mm·8.5MPa/mm = 4182N/mm 

kd = 4182N/mm·0.80 = 3.35kN/mm 

Med kd = 3.35kN/mm per skruv, och cc300mm, blir styvheten i förbanden kd = 

3.35kN/mm/300mm.   
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Omvandling till E-modul  

För bestämningen av E-modulen gjordes en modell med tre väggar på varandra, där den 

mittersta väggen representerade förband och de två andra representerade massivträväggar, se 

figur 4.14. Förbandsväggen fick måtten höjd·tjocklek·längd = 1mm·40mm·300mm och ν = 

0.02. De andra väggarna fick måtten h·t·l = 25mm·95mm·300mm och samma 

materialegenskaper som massivträväggarna. Med längden 300mm skulle förbandsväggens 

styvhet vara 3.35kN/mm eftersom cc-avståndet mellan WT-T-skruvarna är 300mm. Den 

nedre väggen fick ett linjestöd med fast inspänning i grunden och sedan belastades den övre 

väggens överkant med en linjelast på 10N/mm längs med väggen. Den totala lasten var då 

10N/mm·300mm = 3kN och deformationen skulle bli 3kN/(3.35kN/mm) = 0.896mm med 

styvheten 3.35kN/mm. Med E1 = 0.5736MPa blev deformationen den rätta. 

  

 
Figur 4.14. Modell för bestämning av E-modul. 

 

E1 = 0.5736MPa 

ν = 0.02  

E2 = E1 

 

Spikningsplåtar mellan väggelement i den enbart stabiliserande väggen 

De två delarna av väggen har tillsammans längden l = 10685mm i modellen, se figur 4.7. I 

den nedersta skarven är det totala antalet ankarspik n = 550st. Den karakteristiska styvheten 

per ankarspik, kk, antas vara 300N/mm [5]. 

Styvheten längs väggen har beräknats med kd = 300·n·κs·kk/l, där multiplikationen med 300 är 

för att få enheten i kN/mm/300mm.   

kd = 300·550·0.80·300N/mm/10685mm = 3.71kN/mm/300mm 
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Omvandling till E-modul 

Tvärkontraktionstalet, ν, antas vara 0.02. 
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Enligt formel 4.1 är styvheten, k linjärt beroende av tjockleken, t och E-modulen, E. Det 

innebär att man i FEM-programmet kan variera tjockleken på väggar och plattor för att 

modellera olika styvheter.  

 

Eftersom att den nedersta skarven är modellerad med samma geometri och tvärkontraktionstal 

som förbanden med WT-T-skruvar blir 

MPaMPaE
k

k
E skruTWTd

skruTWTd

skarvnedred
skarvnedred 635.05736.0

35.3
71.3

var,
var,

,
, =⋅=⋅= −−

−−

 

E1 = Ed, nedre skarv 
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4.5 Laster 
 

Allmänt 

Syftet med modelleringen är att beräkna förskjutningar i horisontell led. Av den anledningen 

har vertikala laster såsom egenvikt, snölast, nyttig last och vertikala komposanten av vindlast 

på tak, inte tagits med i modellerna. Oavsiktlig snedställning av pelare och massivträväggar 

beaktas inte vid beräkning i FEM-Design 3D Structure, så resultatet påverkas inte av att 

vertikala laster inte är med i modellerna. De horisontella lasterna har inte korrigerats med 

hänsyn till oavsiktlig snedställning.  

 

Fyra olika lastfall som heter Ö, V, N och S, har gjorts. De representerar vind från de fyra 

väderstrecken.  

 

Krafter som verkar vinkelrätt vindriktningen har bortsetts från eftersom de motverkar 

varandra och inte ger upphov till någon förskjutning som kan verka obehaglig för boende. 

 

Beräkningen av vindlasterna redovisas i bilaga 2, Beräkning av vindlaster.  
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Placering och storlek 

I modellerna verkar vindlasterna som linjelaster, q, i kanterna på bjälklagen för att 

lastfördelningen på de stabiliserande fackverken/väggarna ska bli så rätt som möjligt, se figur 

4.15 och 4.16.  

 

 
Figur 4.15. Vindlast från väst, pelar-balkmodell.   

 

 
Figur 4.16. Bjälklag 5, massivträmodell sett uppifrån vid lastfall V. 

 48



                                                                                     4 FINITA ELEMENT BERÄKNINGAR   

På bjälklag 5 är även punktlaster, F, insatta. Vid vind på kortsida verkar de i ändarna på 

bjälklagets kortsidor, se figur 4.17,  och representerar hälften av vindlasten på gavelspetsarna. 

Den andra hälften tas som linjelaster på kortsidorna. P.g.a. gavelspetsens geometri blir 

linjelasterna störst i mitten och avtar mot kanterna.  

 

 
Figur 4.17. Vindlast på kortsida, bjälklag 5, sett uppifrån. 

 

Lasterna som satts in i lastfallen redovisas i tabell 4.3 och 4.4.   

  

Tabell 4.3. Punktlaster, F (kN) och linjelaster, q (kN/m) i pelar-balkmodell. 

 Laster på kortsida,  

lovart (tryck) 

Laster på kortsida, 

lä (sug) 

Laster på långsida,  

lovart (tryck) 

Laster på långsida, 

lä (sug) 

Bjälklag 5 qändar = 1.6 

qmitten = 3.5 

F = 7.6 

qändar = 0.69 

qmitten = 1.5 

F = 3.3 

q = 5.1 

 

q = 1.82 

 

Bjälklag  

2-4 

q = 2.6 q = 1.1 q = 2.6 q = 0.84 

Bjälklag 1 q = 2.7 q = 1.2 q = 2.8 q = 0.90 
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Tabell 4.4. Punktlaster, F (kN) och linjelaster, q (kN/m) i massivträmodell. 

 Laster på kortsida,  

lovart (tryck) 

Laster på kortsida, 

lä (sug) 

Laster på långsida,  

lovart (tryck) 

Laster på långsida, 

lä (sug) 

Bjälklag 5 qändar = 1.7 

qmitten = 3.6 

F = 8.2 

qändar = 0.72 

qmitten = 1.6 

F = 3.6 

q = 5.3 

 

q = 1.87 

 

Bjälklag  

2-4 

q = 2.6 q = 1.1 q = 2.6 q = 0.84 

Bjälklag 1 q = 2.6 q = 1.2 q = 2.7 q = 0.87 

 

Förklaring till tabellerna: 

I lastfall Ö, d.v.s. vid vind från öst, har lasterna under rubriken ”Laster på långsida, lovart” 

placerats med sin angreppspunkt i bjälklagsplattornas östra kanter, och lasterna under 

rubriken ”Laster på långsida, lä” har satts in på plattornas västra kanter. Lasternas riktning är 

densamma som vindriktningen, d.v.s. västerut i det här fallet. De övriga lastfallen har gjorts 

på samma sätt. qändar står för linjelasten i ändarna på bjälklagets kortsidor och qmitten står för 

linjelasten i mitten på bjälklagets kortsidor.      

 

Beräkning i brottgränstillstånd: Variabel huvudlast multipliceras med 1.3 enligt 

lastkombination 1.  

Beräkning i bruksgränstillstånd: Variabel huvudlast multipliceras med ψ enligt 

lastkombination 9.    

Med kommandot ”load combinations” har lastfallen multiplicerats med ψ = 0.25 vid 

beräkning i bruksgränstillstånd och med 1.3 vid beräkning i brottgränstillstånd.  

(Se 2.2 Vindlaster) 
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4.6 FE-nät 
 

Pelar-balkmodell 

FE-nätet visas i figur 4.18. Det har genererats med inställningarna som visas i figur 4.19-4.21. 

Antal skalelement är 4995st.  

 
Figur 4.18. FE-nät. 

 

 
Figur 4.19. Inställningar, “General”.  
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Figur 4.20. Inställningar, “Elements”. 

 

 
Figur 4.21. Inställningar, ”Functions”.  
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Massivträmodell 

FE-nätet visas i figur 4.22. De finita elementen i sylodynlister, kantbalkar och förband har 

getts “Average element size” = 300mm. Det innebär att elementen får sidlängder som är så 

nära 300mm som möjligt. Exempelvis är elementen i förbanden ca 300mm breda och 1mm 

höga. En ”Fixed line”, d.v.s. en fast linje i FE-nätet, har dragits vertikalt från översta plattans 

nordöstra hörn till grunden, och från översta plattans sydvästra hörn till grunden. Detta har 

gjorts för att få rektangulära element i sylodynlister, kantbalkar och förband som är placerade 

i det nordöstra respektive sydvästra hörnet. Sedan har FE-nätet för alla sylodynlister, 

kantbalkar och förband genererats med inställningar enligt figur 4.23-4.25, med valet ”Refine 

locally where needed” i figur 4.21 undantaget för att förhindra att programmet minskar 

elementstorleken. Resterande FE-nät, d.v.s. nätet för stabiliserande väggar och 

bjälklagsplattor, har genererats med inställningar som visas i figur 4.23-4.25. Antal 

skalelement är 7990st.  

 

 
Figur 4.22. FE-nät.  
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Figur 4.23. Inställningar, ”General”.  

 

 
Figur 4.24. Inställningar, ”Elements”.  
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Figur 4.25. Inställningar, ”Functions”.

 55



                                                                                                                               5 RESULTAT   

5 RESULTAT 
I figurerna nedan står värdena med stora siffror för förskjutning i y-led, d.v.s. i östlig riktning, 

och värdena med små siffror för förskjutning i x-led, d.v.s. i sydlig riktning. FE-nätet i 

figurerna visar den deformerade geometrin.  

 

5.1 Pelar-balkmodell 
Nedan redovisas resultat från beräkningar gjorda i bruksgränstillstånd med olika värden på 

styvheten i förbanden mellan snedsträvor och pelare, samt resultat från en beräkning i 

brottgränstillstånd. Styvheten mellan snedsträvor och pelare benämns kd.  

 

Beräkning i bruksgränstillstånd, kd = 13.12kN/mm 

Deformationsbilderna är uppskalade med faktorn 30. I figurerna anges förskjutningarna i 

hörnen och i mitten på det översta bjälklaget. Som man ser i figurerna är förskjutningarna 

vinkelrätt vindriktningen små i förhållande till de i vindriktningen.  

 

De största deformationerna av modellen uppkommer i lastfall Ö och V, se figur 5.1 och 5.2. I 

båda lastfallen är det den norra gaveln som deformeras mest, med 49.1mm i öst-västlig 

riktning. Den totala förskjutningen har sitt största värde, 49.2mm, i det nordöstra hörnet på 

bjälklag 5.  

 
Figur 5.1. Förskjutningar av bjälklag 5, lastfall V (mm). 
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Figur 5.2. Förskjutningar av bjälklag 5, lastfall Ö (mm). 

 

I tabell 5.1 anges de största förskjutningarna i öst-västlig riktning i höjd med varje bjälklag.  

 

Tabell 5.1. Förskjutningar, lastfall Ö och V. 

Bjälklag Förskjutning längs norra gaveln (mm)

5 49.1 

4 41.9 

3 33.2 

2 23.4 

1 12.9 

 

I lastfall N och S är det den östra väggen som är mest deformerad, se figur 5.3 och 5.4. 

Förskjutningarna i de båda lastfallen är ungefär lika stora.  
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Figur 5.3. Förskjutningar av bjälklag 5, lastfall N (mm). 

 

 

 

 

 
Figur 5.4. Förskjutningar av bjälklag 5, lastfall S (mm). 
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Beräkning i bruksgränstillstånd, övriga värden på kd 

Deformationsbilderna är desamma som vid beräkningen med kd = 13.12kN/mm, förutom att 

storleken på deformationerna är annorlunda. De största förskjutningarna uppkommer längs 

den norra gaveln, i lastfall Ö och V. Storleken på förskjutningarna anges i tabell 5.2. Figur 5.5  

visar ett förskjutning-styvhetsdiagram som bygger på tabell 5.2.    

 

Tabell 5.2.  Maximala förskjutningar vid olika styvheter i strävförband. 

Styvhet i förband med 

inslitsad plåt, kd (kN/mm) 

Förskjutning längs norra 

gaveln, bjälklag 5 (mm) 

Förskjutning längs östra 

väggen, bjälklag 5 (mm) 

1 406 18.4 

2 213 9.9 

3 149 7.1 

5 97.1 4.8 

10 58.3 3.0 

13.12 49.1 2.6 

15 45.4 2.4 

20 38.8 2.1 

30 32.3 1.8 

40 29.0 1.6 

 

Förskjutning - styvhet

1

2

3
5

10 15 20 30 40

1

2

3
5

10 15 20 30 40
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450

kd (kN/mm)

 δ
 (m

m
)

 
Figur 5.5. Diagram över förskjutningar längs norra gaveln i förhållande till styvhet i 

strävförband. 
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Beräkning i brottgränstillstånd, kd = 16.4kN/mm  

Den största förskjutningen i modellen uppstår längs den norra gaveln vid vind från öst eller 

väst, och har värdet 204mm, se figur 5.6. Storleken på förskjutningarna är samma i lastfall Ö 

och V. Deformationsbilden i figur 5.6 är uppskalad med faktorn 5.  

 

 
Figur 5.6. Förskjutningar av bjälklag 5 vid vind från väster (mm).  

 

Den mest belastade snedsträvan i modellen är placerad längst ned i den norra 

lägenhetsskiljande väggen. Den blir tryckt med 217kN i lastfall V, och dragen med 217kN i 

lastfall Ö. Förbanden som är kopplade till denna sträva har också de största deformationerna, 

13.2mm.   
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5.2 Massivträmodell 
Deformationsbilderna är uppskalade med faktorn 50. I figurerna som visar modellen uppifrån 

anges förskjutningarna i hörnen och i mitten på det översta bjälklaget.  

 

Lastfall Ö och V ger den största deformationen av modellen, se figur 5.7 och 5.8. I båda 

lastfallen är det den norra gaveln som blir mest deformerad.   

  

 
Figur 5.7. Förskjutningar av bjälklag 5, lastfall Ö (mm). 

 

 
Figur 5.8. Förskjutningar av bjälklag 5, lastfall V (mm).  
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I figur 5.9 anges förskjutningar, i höjd med varje bjälklag och vid grunden, i norra gaveln vid 

vind från öst. Förskjutningarna anges i y-led, d.v.s. östlig riktning.   

 
Figur 5.9. Förskjutningar i norra gaveln i lastfall Ö, sett inifrån (mm). 

 

Den största grundreaktionen i y-led i norra gaveln verkar på den högra väggen i figur 5.9 med 

värdet 2.50N/mm.    

 

Figur 5.10 visar deformationer i y-led i sylodynlist och förband med WT-T-skruvar vid det 

nedersta bjälklaget i den högra väggen i figur 5.9. Deformationen i listen är 0.651mm och i 

skruvförbandet 0.036mm.   

 

 
Figur 5.10. Deformationer i sylodynlist och förband vid nedersta bjälklaget i norra gaveln, 

lastfall Ö (mm).  
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I lastfall N och S deformeras den östra väggen mest, se figur 5.11 och 5.12. Här ger 

förskjutningen vinkelrätt vindriktningen störst tillskott till den totala förskjutningen. 

Exempelvis är den totala förskjutningen i det nordöstra hörnet 15.2mm i lastfall N.    

 

 
Figur 5.11. Förskjutningar av översta bjälklaget vid vind från norr (mm).  

 

 

 
Figur 5.12. Förskjutningar av översta bjälklaget vid vind från söder (mm).
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 6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Syftet med arbetet, att kunna fastställa om kravet på horisontell deformation uppfylls med de 

olika stomsystemen, samt att kunna jämföra stommarna med avseende på förskjutningar, är 

inte tillfullo uppnått p.g.a. de avvikelser som finns i modellerna, se nedan.   

 

6.1 Avvikelser 
 

Materialdata 

Skjuvmodulen för väggskivor och bjälklagsplattor, som enligt tabell 2.5 och 2.8 är Gk = 

500MPa, har inte kunnat anges. Istället bygger beräkningarna i programmet på 

tvärkontraktionstalet och E-modulerna som har angivits. Skjuvmodulen för ett isotropt 

material är G = E/2(1+ν) [11]. Med de värden på ν och E som angivits i modellerna blir Gd 

enligt [11] betydligt större än Gd = 0.8·500MPa, vilket medför att skjuvdeformationer i väggar 

och plattor blir för små.         

 

Struktur, allmänt 

Bjälklagen har gjorts som hela plattor på varje bjälklag, där det egentligen skulle ha varit fyra 

plattor. Ett bjälklag delat i fyra plattor skulle uppträda mindre styvt p.g.a. deformationer i 

förband. Även detta gör att deformationerna i bjälklagen blir mindre än de borde.  

 

Struktur, pelar-balkmodell  

Inga förband mellan pelare i pelarskarvarna och mellan pelare och grund har modellerats, 

vilket medför att den vertikala styvheten vid dragning blir för stor.   

 

Struktur, massivträmodell 

Förband som motverkar lyftning har bortsetts från. Detta medför att väggarna böjer sig mer än 

de skulle ha gjort i verkligheten, med större horisontell deformation som följd. Antagandet att 

draglastbeslagen inte har någon stabiliserande verkan i horisontell led var felaktigt. De har 

förvisso ingen stabiliserande verkan längs den skarv där de sitter, men konstruktionen ovanför 

skarven påverkas av den vertikala styvheten i skarven.     
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6.2 Resultat  
 

Allmänt 

Den sneda fördelningen av förskjutningar på varje plan beror på den osymmetriska 

placeringen av fackverk/stabiliserande väggar.    

 

Kravet på horisontell deformation är δ < h/500, där δ står för deformationen och h för höjden 

där deformationen sker [3].  

 

Pelar-balkmodell  

h/500 = 15450mm/500 = 30.9mm i höjd med bjälklag 5.  

 

Kravet på horisontell deformation uppfylls inte med styvheten 13.12kN/mm i förbanden 

mellan strävor och pelare. Enligt tabell 5.2 måste styvheten vara 40kN/mm för att kravet skall 

kunna uppfyllas. Förskjutning-styvhetskurvan i figur 5.5 blir flackare ju större värdet på kd är, 

så att öka styvheten ger mindre effekt ju styvare förband man har.  

 

Förskjutningen i figur 5.5 gäller förutsatt att brott inte uppstår. Förmodligen blir det brott i 

förbanden mellan strävor och pelare innan förskjutningen har blivit 406mm.  

 

Som man ser i tabell 5.1 blir den maximala deformationen per våningsplan, med kd = 

13.12kN/mm, störst på våning 1 (12.9mm) och avtar med höjden till 7.2mm på våning 5. Det 

är ett trovärdigt resultat eftersom den horisontella belastningen är störst längst ned och avtar 

med höjden.  

 

Om förband mellan pelare och mellan pelare och grund hade modellerats, hade 

deformationerna i de dragna förbanden gett ett tillskott till deformationen av modellen, så i 

verkligheten borde förskjutningarna bli något större än vad resultatet visar. Om kravet på 

horisontell deformation uppfylls går inte att fastställa med säkerhet utifrån resultaten. Det 

enda som kan sägas är att det inte uppfylls för kd ≤ 30kN/mm. 
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Massivträmodell 

h/500 = 15250mm/500 = 30.5mm i höjd med bjälklag 5.  

 

Vad gäller massivträmodellen så fungerar förbanden med WT-T-skruvar inte som de ska. 

Som man ser i figur 5.10 blir deformationen i förbandet vid nedersta bjälklaget i den norra 

gaveln bara 0.036mm. Figur 5.9 visar att deformationen i grundförbandet i samma vägg vid 

samma lastfall blir 0.22mm. Grundreaktionen, F, är 2.50N/mm, och styvheten i 

grundförbandet är samma som styvheten i förbanden med WT-T-skruvar, k = 11.2N/mm/mm.  

k = F/δ ger deformationen δ = F/k = 2.50/11.2 = 0.223mm, vilket stämmer överens med 

resultatet från FEM-beräkningarna. Deformationen i WT-T-förbanden vid de nedersta 

bjälklagen borde bli nästan lika stor som i grundförbanden eftersom att den enda last som 

tillförs konstruktionen mellan WT-T-förbanden och grunden är lasten på bjälklag 1. Vid 

horisontell belastning av endast en vägg, d.v.s. en vägg från grund till bjälklag 5 i samma 

utförande som i massivträmodellen, blir deformationen i det nedersta WT-T-förbandet nästan 

lika stor som i grundförbandet, vilket är ett mer trovärdigt resultat. 

 

Om man antar att deformationen i varje WT-T-förband blir som i grundförbandet, vilket är ett 

antagande på säker sida, och lägger på 0.2mm i varje förband så ökar den maximala 

deformationen med 0.8mm.  

 

Att skjuvmodulen inte kunnat anges medför för små deformationer. Detta inverkar på 

massivträmodellen eftersom den är uppbyggd av stabiliserande väggar.  

 

I figur 5.9 kan man se att den maximala deformationen per våningsplan, nedifrån och upp är 

1.2mm, 3.4mm, 4.5mm, 4.7mm och 4.5mm. Här är deformationen minst längst ned och större 

högre upp i stommen. Det tyder på att böjningen i nedre delen av väggen har större inverkan 

på den maximala förskjutningen än vad skjuvningen har. Att böjningen får så stor inverkan 

beror på att inga draglastbeslag modellerats.    

 

För att kunna fastställa om kravet på horisontell deformation är uppfyllt måste effekterna av ej 

modellerade draglastbeslag och för stor skjuvmodul utredas.  
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Jämförelse 

Med de avvikelser som finns i modellerna är det omöjligt att, utifrån resultaten, göra en rättvis 

jämförelse mellan de olika stomsystemen. Man kan dock göra en jämförelse mellan 

modellerna: %157=
mt

pb

δ
δ

, där δpb står för maximal förskjutning i pelar-balkmodellen med kd = 

40kN/mm och δmt står för maximal förskjutning i massivträmodellen.   

 

6.3 Möjliga förbättringar 
 

Modeller 

Pelar-balkmodellen kan förbättras genom modellering av förbanden mellan pelare och mellan 

pelare och grund. Förbättring av massivträmodellen kan göras genom att modellera förbanden 

som motverkar lyftning. För att få bra resultat krävs dock en programvara som är bättre 

anpassad för träkonstruktioner, se nedan.  

 

Konstruktioner 

Förbättringar som kan göras för att få en jämnare fördelning av förskjutningarna, vilket 

minskar den maximala förskjutningen: 

• Tjockare och/eller längre stabiliserande väggar i norra gaveln 

• Längre fackverk i norra gaveln 

• Dubbla, korsande, snedsträvor i nedre delen av fackverken i norra gaveln 

• Extra fackverk/stabiliserande vägg med öst-västlig riktning i norra delen av 

byggnaden  
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6.4 FEM-Design 3D Structure 
Programmet är lätt att använda. Det går fort att göra modeller eftersom man kan sätta in hela 

konstruktionselement som balkar, pelare, väggar och plattor. Programmet är baserat på ikoner 

och kommandorutor, vilket underlättar användandet.  

En nackdel är att man inte kan ange ett materials skjuvmodul, G. Det skulle behövas vid 

modellering av skivor och plattor i trä, vars skjuvmodul inte endast beror av E-modulen och 

tvärkontraktionstalet p.g.a. ortotropa materialegenskaper. Dessutom är det svårt att modellera 

förband, vilket är viktigt vid deformationsberäkningar av träkonstruktioner eftersom förband i 

träkonstruktioner har stor eftergivlighet. Som det är nu måste förbanden modelleras med 

något av de tillgängliga konstruktionselementen balk, pelare, vägg eller platta, vilket medför 

att styvheterna i förbanden måste räknas om till E-moduler i de konstruktionselement som 

används. Om det hade varit möjligt att modellera fjäderelement hade man kunnat ange 

styvheterna direkt. I grundförbanden går det dock att ange styvheter, vilket är bra. Att 

modellera förband med en viss styvhet i en riktning och en annan styvhet i motsatt riktning 

går inte. Låt säga att man vill modellera ett förband mot lyftning mellan två träelement. Man 

vill att det ska ha en viss styvhet vid dragbelastning och samma styvhet som träelementen vid 

tryckbelastning eftersom elementen ligger an mot varandra. Det går inte p.g.a. att det element 

man använder har samma styvhet i både tryck och drag.  

 

Sammantaget är slutsatsen att FEM-Design 3D Structure behöver anpassas för beräkningar av 

träkonstruktioner. Förbättringar som skulle kunna göras är att: 

• Införa fjäderelement som kan anslutas mellan två punkter och ges en styvhet i valfri 

riktning. 

• Göra det möjligt att ange ett eget material med ortotropa egenskaper.  
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Bilaga 1 - Beräkningsinställningar 
 

Vid beräkningarna i pelar-balkmodellen har inställningarna i figur 1, 2 och 3 använts. 

Beräkningar i massivträmodellen har gjorts med inställningarna i figur 1, 2 och 4.  

  

 
Figur 1. Beräkningsinställningar, ”Peak smoothing”. 

 

 
Figur 2. Beräkningsinställningar, ”Memory handling”. 
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Figur 3. Beräkningsinställningar, ”Prepare”, pelar-balkmodell. 

 

 
Figur 4. Beräkningsinställningar, ”Prepare”, massivträmodell.

 72



                                                                                                                                     BILAGA 2   

Bilaga 2 - Beräkning av vindlaster 
 

Allmänt 
Wk = µ·qk         (1) 

W = ψ·Wk   , ψ = 0.25        (2)  

v ref = 23m/s 

Inre hamnen i Sundsvall, få eller inga hinder → terrängtyp 1  

[7] 

 

Husets höjd = 20.667m  

Husets bredd = 12.6m            

Husets längd = 24.25m 

Taklutning = 37˚ 

Gavelspetsens bredd i basen = 12m 

Gavelspetsens höjd = tan37˚·12m/2 = 4.521m       

 

qk = 0.995kN/m2 [7] 

 

Bjälklagen 1-4 antas ta upp vindlasten som verkar på en yta med höjden h = halva avståndet 

till bjälklaget nedanför + halva avståndet till bjälklaget ovanför. 

 

Bjälklag 5, långsida, antas ta upp vindlasten som verkar på en yta med höjden h = halva 

avståndet till bjälklaget nedanför + vägghöjden ovanför. Dessutom antas att den horisontella 

komposanten av vindlasten på takets långsidor tas upp av bjälklaget. Eftersom vindlasten på 

tak antas verka på hela bjälklagets längd, bortses från vindlasten som verkar på den 

uppstickande väggen vid hiss och trapphus.    

 

På bjälklag 5, kortsida, antas att hälften av lasten ovanför bjälklaget verkar som en linjelast på 

bjälklaget och den andra hälften som en punktlast i varje ända på bjälklaget. 

Höjden på den lastupptagande ytan, för linjelasten, blir h = halva avståndet till bjälklaget 

nedanför + halva vägghöjden ovanför. Varje punktlast motsvarar vindlasten på en fjärdedel av 

ytan ovanför bjälklaget.    
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Vindlast på vägg, kortsida (lastfall N och S) 

64.1
6.12

667.20
===

m
m

b
h

w
h    →   µlovart = 0.85 (tryck),   µlä = 0.37 (sug) [7]     

 

(1) ger:  

Wk, kortsida, lovart = 0.85·0.995kN/m2 = 0.85kN/m2 (tryck)  

Wk, kortsida, lä = 0.37·0.995kN/m2 = 0.37kN/m2 (sug) 

 

Vindlast på vägg, långsida (lastfall Ö och V) 

85.0
25.24

667.20
===

m
m

l
h

w
h    →   µlovart = 0.88 (tryck),   µlä = 0.28 (sug) [7]     

 

(1) ger:  

Wk, långsida, lovart = 0.88·0.995kN/m2 = 0.88kN/m2 (tryck)  

Wk, långsida, lä = 0.28·0.995kN/m2 = 0.28kN/m2 (sug)    

 

Vindlast på tak, långsida (lastfall Ö och V) 

x = min av (l och 2h) = l= 24.250m 

0.1x = 2.425m 

y = min av (b och 2h) = b = 12m 

0.1y = 1.2m 

0.1y är så pass litet i jämförelse med l, så zon B får formfaktorn µC, vilket är en förenkling på 

säker sida.  

 
Figur 1. Ytorna där de olika formfaktorerna tillämpas [7]. 
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Lovartsida  

µA = 0.9 (tryck) 

µC = 0.6 (tryck) 

µB = 0.2-0.35 (tryck)    

[7] 

 

Horisontell linjelast på bjälklag 5 p.g.a. vindlast på tak: 

)(/2.3))425.26(6.0425.29.0(37tan/995.0

))1.06(1.0(37tan
37cos
37sin)1.0

2
12(

37cos
37sin1.0

2

var,

tryckmkNmmmkN

xmxqxmqxqq CAkkCkAtlotak

=−+⋅°⋅=

−+⋅°=
°
°

−+
°
°

⋅⋅= µµµµ

 

 

Läsida 

µD = µE = 0.27 (sug) 

[7] 

 

Horisontell linjelast på bjälklag 5 p.g.a. vindlast på tak: 

)(/2.137tan6/995.027.0
37cos
37sin

2
12 2

, sugmkNmmkNmqq kDlätak =°⋅⋅⋅=
°
°

⋅⋅= µ  
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Pelar-balkmodell 
Väggarna på långsidorna sticker upp 696mm ovanför översta bjälklaget enligt beräkningen:  

Uppstick = Husets höjd-Översta bjälklagets höjd över marken-Gavelspetsens höjd 

 

Översta bjälklagets höjd = 15.450m 

Uppstick = 20.667-15.450-4.521 = 0.696m 

 

Bjälklag 1  

Höjd på lastupptagande yta, ( ) mmh 210.3
2

010.3410.3
1 =

+
=   

 

Bjälklag 2-4  

Höjd på lastupptagande yta, mmh 010.3
2

010.3242 =





=−   

 

Bjälklag 5, långsidor 

Höjd på lastupptagande yta, mmmh långsida 201.2696.0
2

010.3
,5 =+=  

 

Bjälklag 5, kortsidor 

Höjd på lastupptagande yta i ändarna,  

( ) mmh ändarkortsida 853.1
2

696.0010.3
,,5 =

+
=   

Höjd på lastupptagande yta i mitten, 

( ) mmh mittenkortsida 114.4
2

521.4696.0010.3
,,5 =

++
=   

Area på uppstickande vägg och gavelspets, 

29.35
2

521.412696.06.12 mmmmmAgavelspets =
⋅

+⋅=  
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Laster i modellen 

Lasterna som har satts in i modellen redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Punktlaster, F (kN) och linjelaster, q (kN/m) i pelar-balkmodell. 

 Laster på kortsida,  

lovart (tryck) 

Laster på kortsida, 

lä (sug) 

Laster på långsida,  

lovart (tryck) 

Laster på långsida, 

lä (sug) 

Bjälklag 5 qändar = 1.6 

qmitten = 3.5 

F = 7.6 

qändar = 0.69 

qmitten = 1.5 

F = 3.3 

q = 5.1 

 

q = 1.82 

 

Bjälklag  

2-4 

q = 2.6 q = 1.1 q = 2.6 q = 0.84 

Bjälklag 1 q = 2.7 q = 1.2 q = 2.8 q = 0.90 

 

Linjelasterna som verkar på bjälklag 1-4 och kortsidan av bjälklag 5 har beräknats med q = 

Wk·h, där h är höjden på den lastupptagande ytan.  

Exempelvis blir linjelasten på lovartsidan av bjälklag 4, vid vind på långsida,  

q = Wk, långsida, lovart·h2-4 = 0.88kN/m2·3.010m = 2.6kN/m.  

På läsidan av bjälklag 5, vid vindlast på kortsida, blir linjelasten i mitten, 

qmitten = Wk, kortsida, lä·h5, kortsida, mitten = 0.37kN/m2·4.114m = 1.5kN/m.        

De övriga linjelasterna på bjälklag 1-4 och kortsidan av bjälklag 5 har beräknats på samma 

sätt.  

 

Linjelasterna på bjälklag 5, långsida, har beräknats med q = Wk·h + qtak. 

Till exempel blir linjelasten på lovartsidan av bjälklag 5, vid vind på långsida, 

q = Wk, långsida, lovart·h5, långsida  + qtak, lovart = 0.88kN/m2·2.201m + 3.2kN/m = 5.1kN/m.  

Övriga linjelaster på bjälklag 5, långsida, har beräknats på samma sätt.  

          

Punktlasterna på bjälklag 5, kortsida, har beräknats med F = Wk·A/2, där A = Agavelspets/2. 
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Massivträmodell 
Väggarna på långsidorna sticker upp 896mm ovanför översta bjälklaget enligt beräkningen:  

Uppstick = Husets höjd-Översta bjälklagets höjd över marken-Gavelspetsens höjd 

 

Översta bjälklagets höjd = 15.250m 

Uppstick = 20.667-15.250-4.521 = 0.896m 

 

Bjälklag 1  

Höjd på lastupptagande yta, ( ) mmh 110.3
2

010.3210.3
=

+
=   

 

Bjälklag 2-4  

Höjd på lastupptagande yta, mmh 010.3
2

010.32 =





=   

 

Bjälklag 5, långsidor 

 Höjd på lastupptagande yta, mmmh 401.2896.0
2

010.3
=+=  

 

Bjälklag 5, kortsidor 

Höjd på lastupptagande yta i ändarna, ( ) mmh 953.1
2

896.0010.3
=

+
=   

Höjd på lastupptagande yta i mitten, ( ) mm 214.4
2

521.4896.0010.3
=h ++

=   

Area på uppstickande vägg och gavelspets, 24.38
2

521.412896.06.12 mmmmmA =
⋅

+⋅=  
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Laster i modellen 

Lasterna som har satts in i modellen redovisas i tabell 2. Beräkningar av laster har gjorts på 

samma sätt som i pelar-balkmodellen.   

 

Tabell 2. Punktlaster, F (kN) och linjelaster, q (kN/m) i massivträmodell. 

 Laster på kortsida,  

lovart (tryck) 

Laster på kortsida, 

lä (sug) 

Laster på långsida,  

lovart (tryck) 

Laster på långsida, 

lä (sug) 

Bälklag 5 qändar = 1.7 

qmitten = 3.6 

F = 8.2 

qändar = 0.72 

qmitten = 1.6 

F = 3.6 

q = 5.3 

 

q = 1.87 

 

Bjälklag  

2-4 

q = 2.6 q = 1.1 q = 2.6 q = 0.84 

Bjälklag 1 q = 2.6 q = 1.2 q = 2.7 q = 0.87 
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