
EXAMENSARBETE

En bärande idé?
Ett explorativt examensarbete om samspelet mellan konstruktion och arkitektur

Klas Bosaeus

Civilingenjörsexamen
Arkitektur

Luleå tekniska universitet
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



ett examensarbete om samspelet mellan konstruktion och arkitektur



Författare: Klas Bosaeus

Utgivningsår: 2011

Universitet: Luleå Tekniska Universitet

Instutition: Instutionen för samhällsbyggnad

Program: Civilingenjör Arkitektur

Omfattning: 30 Högskolepoäng 

Handledare: Helena Johnsson, universitetslektor LTU 

& Ola Sahlberg , Entreprenadchef NCC Byggservice
i



Tack!
Jag skulle vilja passa på att tacka de personer som varit mig behjälpliga 
på ett eller annat sätt under arbetet. 

Först och främst vill jag rikta ett tack till min handledare på 
LTU, Helena Johnson som alltid finns till hands när balkar eller 
studiemotivationen sviktar.

Min handledare på NCC, Ola Sahlberg vill jag tacka för hans insatser 
att peka mig i rätt riktning och förse mig med nyttig information.

Jag är också väldigt tacksam för de personer som hjälpt till genom 
att ställa upp på att bli intervjuade; Lone-Pia Bach, Jan Borglund, Åsa 
Bronge, Bengt Gustafsson, Mikael Karlsson, Erik Kjellberg, Gabrielle 
Linnsén Löw, Lars Pålsson, Dick Sjölund, Inger Sundvik, och Cecilia 
Wallin.

ii



De två olika typerna av projekt anses ge olika typer av vinster. I 
projekt som visuellt kommunicerar med sina bärande delar hamnar 
vinsten på det arkitektoniska planet. Här kommer arkitekten då kunna 
använda stomelement för att stärka sitt arkitektoniska koncept.

I den mindre avancerade typen av projekt tros vinsten vara av 
ekonomisk karaktär till följd av att inga kommunikationsmissar sker 
och antal fel under projekteringen kan minimeras. 

Inga större risker identifieras med att föra de två disciplinerna 
närmare varandra utan konsekvenserna anses vara av positiv karaktär 
med fokus på en vinst på det arkitektoniska planet. Den enda risken 
skulle vara att en konsult mindre skulle innebära ett möte mindre 
och därigenom inte fungera som ett filter där de olika yrkesrollerna 
ställs inför att kritiskt granskas av både sig själva och sin motpart.

SAMMANFATTNING

Rapporten avhandlar problemen kring samarbetet eller bristen på 
samarbete mellan arkitekter och ingenjörer i byggprocessen. 

Problemen som uppkommer är fel under projekteringen som 
upptäcks sent och därför ofta blir kostsamma att reda ut. Vidare 
presenteras hur både effektiviteten i konstruktionstekniken och 
estetiken och funktionerna i arkitekturen blir lidande som en 
konsekvens av detta.

Arbetet syftar till att ge svar på en frågeställning kring hur långt ett 
samarbete mellan arkitekt och konstruktör kan dras utan att den 
ena disciplinen blir lidande. Vilka fördelar respektive nackdelar detta 
innebär undersöks också.

Forskningsmetoderna i arbetet utgörs av en litteraturstudie, 
intervjuer med branschverksamma samt en fallstudie.

Intervjuerna har hållits med fem arkitekter, tre konstruktörer 
samt tre projektledare. De dokumenterades genom diktafon och 
transkriberades samtidigt som de analyserades och sammanställdes. 
Intervjuerna omfattade drygt 10 frågor vilka besvarades under 
samtalsliknande former under cirka 45 minuter.

Fallstudien består av en kontorsbyggnad med inbyggt lager som 
utformades, dimensionerades och projekterades. Fallstudiens syfte 
var att praktiskt testa om arkitekt och konstruktör kunde kombineras 
i en och samma person.

Slutsatserna är att arkitekter och konstruktörer bör jobba närmare 
varandra i en tätare dialog kring byggnaden. Men för att de skall 
kunna kombineras i en och samma person krävs nog en ganska stor 
förändring i både projekteringsformer samt en förändrad akademisk 
skolning.

Vinsterna av detta närmare samarbete blir störst i projekt med en 
tydlig ambition att genom sina bärande delar visuellt kommunicera 
en formidé, alternativt i projekt med en inte alltför komplicerad 
konstruktion eller arkitektur. 
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ABSTRACT

The report deals with the problems of cooperation or lack of 
cooperation between architects and engineers in the construction 
process.

The problems that arise are errors in the design that are discovered 
late in the process and are therefore often expensive to resolve. 
Furthermore presents how both the efficiency of structural design 
and aesthetics and functionality of the architecture will suffer as a 
consequence of these problems.

The work aims to explore how far a collaboration between architect 
and designer can go without having one of the two discipline 
suffer.What the advantages and disadvantages of this is also being 
investigated.

The research methods consists of a literature review, interviews 
with professionals invovled in the construction buisness and a case 
study.

The interviews were held with five architects, three engineers and 
three project managers. They were documented with a dictaphone 
and transcribed while analyzed and summarized. The interviews 
included around 10 questions which were answered during the 
interview which took about 45 minutes a piece.

The case study consists of an office building combined with a 
warehouse. The project was designed, drawn and load-bearing 
calculated. The case study aimed to test if architects and structrual 
engineers could be combined in one person.

The conclusions are that architects and designers should work 
closer together in a closer dialogue around the building. But for 
them to be combined in one person a fairly major change in both 
the construction process and a change in the academic training are 
required.

The benefits of this closer collaboration will be most noticable 
in  projects with a clear ambition to visually present their load-

bearing elements or projects with a not too complex structure or 
architecture.

The two different types of projects are assumed to provide 
different types of gains. The project that visually communicate with 
their structural components ports profits at the architectural level. 
The architect will be able to support his visuall concept with load-
bearing elements.

In the less advanced type of project the gain is believed to be  of 
an economical nature as a result of that no communication misses 
occurs and the number of errors during the design stage can be 
minimized.

No major risks are identified by bringing the two disciplines closer 
together, the impact is considered to be of a positive nature, focusing 
on a win at the architectural level. The only risk would be that one 
less consultant results in one less meeting.  Thus a filter in which the 
various professional roles are faced with a critical examination of 
both themselves and their counterparties are not achieved.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Den otroligt inflytelserika och egensinniga arkitekten Le Corbusier 
(Charles-Édouard Jeanneret, 1887-1965) lär ha sagt, ”Arkitektur är 
konst, ett emotionellt fenomen, utanför konstruktionsfrågor och utöver 
dem. Syftet med byggande är att få saker att hålla ihop, med arkitektur 
att beröra oss” 1 

Är det så enkelt som Le Corbusier ville få det att låta, är separationen 
mellan byggnadskonst och arkitektur så självklar och distinkt?

I en modern arbetsprocess utformar först en eller flera arkitekter 
byggnaden som sedan konstrueras av en eller flera konstruktörer. 
Den typen av process är en utveckling från något helt annat, i 
byggnadskonstens begynnelse var nämligen arkitekt och konstruktör/
snickare ofta samma person.2 Var detta historiska sätt att arbeta 
bättre än den uppdelning vi har idag? 

En anledningen till att det har förändrats är att byggnationerna blir 
alltmer komplexa och alltmer krav ställs på dem.3 Skulle man trots 
detta åter igen kunna sammanföra disciplinen av en arkitekt och 
konstruktör i en och samma person.  Är det kanske till och med just 
därför de bör sammanföras? Ju mer krav som ställs (exempelvis på 
brandskydd, bärighet, utformning etc.) dessto större blir risken att 
viktig information tappas bort i kommunikationen mellan de olika 
yrkesdisciplinerna.  

Problemet med informationshantering har redan uppmärksammats 
av branschen och man har försökt ta sig runt det genom att 

1 Arkitektur och bärverk, 2004, Dan Engström, s.30

2 A world history of architecture, 2003, Marian Moffet, Michael Fazio & Lawrence Wodehouse. s.   
 296

3 Boverkets Byggregler Del 2, 2008, Boverket, Karlskrona 

använda sig av så kallad BIM-projektering, Building Information 
Model.4 Fördelarna respektive nackdelarna med BIM ligger inte i 
fokus i denna rapport men berörs delvis. Utöver fördelen med att 
minska informationsbortfall studeras också huruvida det skulle ge en 
snabbare projektering av den anledning att lösningar inte behöver 
göras om när arkitekt och konstruktör inte är överrens.  I dagsläget 
utgör de olika disciplineras vitt skiljda bakgrunder och referensramar 
ett problem där man inte förstår varandras utgångspunkter och 
ibland heller inte språk.5 Kunskap är grunden för förståelse och 
förståelse grunden för respekt.6 

Argumentationen ovan beträffande kunskap kan även appliceras på 
allmänhetens uppfattning av arkitektur. Hur arkitektur uppfattas beror 
till stor del på vad vi förväntar oss av den och vilka förutsättningar vi 
har att tolka den, kallas ofta semantik eller semiotik.7  Om arkitektur 
inte bara handlade om vad Le Corbusier talade om utan även 
lyfte fram konstruktiva delar så att de blev en del av och stärkte 
det rumsliga och formmässiga uttrycket skulle den förmodligen 
tala till en helt ny grupp människor. Deras förutsättningar för att 
tolka arkitekturen skulle då grunda sig i den tekniska fascinationen. 
Eftersom arkitektur får betraktas som något skapat för och använt 
av människan, bör det inte då fylla en funktion för alla i samhället? 
Bör inte arkitekturen sträva efter att beröra oss alla och ibland 
kanske med hjälp av just förmågan att hålla ihop?

I Norge, som ofta nämns som ett land i framkant inom den nordiska 
arkitekturen8,  finns det bland arkitekterna generellt ett bredare 
intresse för konstruktion,  där kommer materialval och bärförmåga 
in tidigare i processen.9 Borde inte det motivera oss att göra samma 
4 Byggindustrin, BIM-krönika, 2010-11-25, Mårten Lindström & Rogier Jongeling
5 Interaction in strategic project meetings, examensarbete, Chalmers 2007, Anna Barosen & Hanna  
 Ersiksson
6 Arkitektur och bärverk, 2004, Dan Engström, s.25
7 Arkitekturens uttrycksmedel: en arkitekturteoretisk studie med tillämpning av experimentalpsykolo 
 gi och semantik, Hesselgren, Sven, 1954, s.204
8 Arkitekten, Norska Cowboys visar vägen, nummer 1 2006, Sissil Morseth Gromholt
9 Ny Kunskap, 2004, Peter Holst
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sak, eller till och med gå ännu längre? Konstruktionslära representerar 
trots allt det fysiska förverkligandet av arkitektur, borde då inte 
yrkesrollerna ligga närmare varandra? För att inse detta räcker det 
med att blicka bakåt i historien och se vad användandet av nya 
material av har gjort för arkitekturen.  Som världens första skyskrapa 
räknas ofta Home Insurance Building i Chicago som uppfördes 1885, 
ca. 20 år efter det att stål började användas som byggmaterial. Att 
skyskrapan sedan dess påverkat stadsbilder och stadssiluetter över 
hela världen kan knappast debatteras. Här fanns det till och med 
ett motstånd bland dåtidens arkitekter som inte kände sig bekväma 
med att gå över till stålkonstruktioner från 1800-talets nyklassicism 
med murade bärverk. 10 

Ett mindre men ändå liknande exempel beskådas faktiskt varje dag 
av tusentals svenskar. Vänthallen till Stockholms centralstation är en 
limträkonstruktion som uppfördes på 1920-talet, även här ca 20 år 
efter att materialet hade fått sitt genombrott, efter en tysk patent 
1906.11 Dessa två exempel visar vilken revolution nya material och 
tekniker kan innebära för arkitekturen och varför det är viktigt 
för arkitekten att åtminstone veta vilka tekniker och material det 
finns att tillgå. Särskilt viktigt blir det i arkitektur som kan benämnas 
som ”stora rum”, t.ex. vänthallar, arenor eller konserthus.  I dessa 
byggnader är spännvidderna ofta så pass stora att vare sig man 
vill eller inte blir bärverket ett dominerande inslag i den rumsliga 
gestaltningen. 

Ett flertal personer har genom tiderna argumenterat för att just 
arkitektur och teknik hör ihop, en av dem första var Eugene Emmanuel 
Viollette-le-Duc som höll en serie kontroversiella föreläsningar i 
ämnet på Paris arkitektskola under 1800-talet.12 Trots att han var 
starkt ifrågasatt från början slutade föreläsningsserien med att 
han fick stående ovationer.  En annan något modernare arkitekt 
10 A world history of architecture, 2003, Marian Moffet, Michael Fazio & Lawrence Wodehouse. s.   
 440 
11 Limträhandboken s.13, Carling, Olle, 2008
12 The Architectural theory of Viollete le Duc, Viollete le Duc, redigerad av M.F. Hearn, 1990

Fig. 1 Home Insurance Building, Chichago

Fig. 2 Centralstationen, Stockholm
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som befäster detta är Kenneth Frampton, han kallar föreningen av 
arkitektur och teknik för “tectonic”.13

Denna typ av frågor avhandlas i denna rapport på ett argumenterade 
sätt utifrån intervjuer med personer från olika yrkeskategorier 
inom byggbranschen samt genom en fallstudie. Fallstudien är en 
totalentreprenad om cirka 750 kvm kontor och lager utförd av 
NCC år 2010.

1.2 Övergripande syfte
Arbetet syftar till att ge upphov till ny kunskap och nya idéer för 
hanteringen av kombinationen av konstruktion och arkitektur. 
Vidare syftar arbetet till att väcka ett intresse för att skapa en ny 
arbetsstruktur mellan bärande delar och dess visuella uttryck.
Fallstudien syftar till att identifiera generella principer i 
utformningsstadiet då byggnadens bärande system finns med i 
designprocessen. 

1.3 Avgränsningar
Forskningen begränsas av den lilla tillgången på litteratur i ämnet 
och består därför till stor del av intervjuer med personer inom 
de aktuella yrkeskategorierna samt aktionsforskningen på 
projektet som studeras. Projektet som betraktas som en fallstudie 
avgränsas till att utforma byggnaden och projektera stomme och 
stabiliserande system. Utformningen av fallstudien skiljer sig från ett 
traditionellt tillvägagångssätt på grund av att en mycket begränsad 
mängd information kunnat analyserats på förhand. På grund av att 
fallstudien inte skulle styras av förutfattade meningar vad gäller både 
konstruktion och utformning har inte platsen kunnat besökas då det 
verkliga projektet står färdigt sedan tidigare. 

13  Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century   
 Architecture. Frampton, Kenneth, 2001.

Fig. 3 Corringham, modernistiskt lägenhetshus ritat 1960-62 av Kenneth Frampton

Fig. 4 Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc
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1.4 Frågeställning 
Kan disciplinen av en arkitekt och disciplinen av en konstruktör 
kombineras fullt ut i en och samma person, i så fall vilka projekt 
lämpar sig bäst?

Hur kan kunskap inom både konstruktion och arkitektur kombineras 
i ett tidigt stadium i byggprocessen?

Blir den ena delen, konstruktion eller utformning, lidande till följd av 
djupare kunskaper inom den andra?

Fig. 5 Är detta ett exempel på arkitektur eller konstruktionsteknik?
4
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2.1.2 Frågor till projektledare
• Anser du att det brukar gå bra att förankra    
 projektgemensamma mål för alla konsulter?

2.1.3 Frågor till arkitekt & konstruktör
• I dagsläget är det oftast, beroende lite på projekt,    
 konstruktionen som är en följd av utformningen, tycker du  
 att det är rätt väg att gå?

• Upplever du att projektledare brukar lyckas med att  
 förankra gemensamma mål som alla konsulter kan   
 anamma?

2.1.4 Frågor till konstruktör 
• Upplever du en tidsförlust när handlingarna du tar emot av  
 arkitekten skall börja hanteras av dig och ditt system?

• Anser du att arkitekten generellt sett är medveten om vad  
 deras utformning medför för typ av konstruktioner och   
 kostnader? 

• Skulle ditt arbetssätt förändras i det fall du besatt djupare   
 kunskaper  inom arkitektur?

• Finns det några typiska delar av arkitekters utformning som  
 försvårar för dig i ditt arbete?

• I en beslutsfattande situation, med avseende på teknisk   
 lösning, hur påverkande låter du utseendet vara? 

2. METOD

2.1 Intervjufrågor 
Den största delen av underlaget består av intervjuer med totalt 
11 personer med relevanta arbetsuppgifter inom branschen. 5 
arkitekter, 3 konstruktörer och 3 projektledare har besvarat totalt 
ca 15 intervjufrågor. Intervjuerna har hållits muntligen och spelats 
in med diktafon,  skriftliga referat av varje intervju är bilagda i slutet 
av rapporten, se bilaga 1.  Nedan följer frågorna till respektive 
yrkeskategori.

2.1.1 Frågor till alla tre yrkesroller
• Upplever du att interaktionen/samarbetet mellan arkitekter  
 och konstruktörer sker på ett tillfredställande sätt    
 i de använda projekteringsformerna?

• I vilken typ av projekt fungerar samarbetet bättre/sämre,   
 beror det av t.ex. entreprenadform, storlek, verksamhet,   
 stommaterial etc?

• Hur tror du ett närmare samarbete mellan de två    
 disciplinerna skulle uttrycka sig, dels i den färdiga    
 produkten och dels under projektets gång?

• Ser du några fördelar/nackdelar med att en och samma   
 person utför utformningen och konstruktionen på    
 ett projekt förutsatt att kompetensen finns?

• Vilken typ av projekt tror du är bäst lämpade att    
 genomföra på det sättet?

• Kan du tänka dig några förändringar i     
 projekteringsprocessen som skulle underlätta för ett bättre  
 samarbete mellan arkitekt och konstruktör?

5
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2.1.5 Frågor till arkitekt
• Skulle du se det som en fördel eller nackdel att ha    
 konstruktionen mer i  åtanke  vid utformningen?
 
• Anser du att konstruktörer generellt sett är medvetna om  
 vad deras konstruktionslösningar medför för arkitektonisk   
 konsekvens?

• Skulle ditt arbetssätt förändras i det fall du besatt djupare   
 kunskaper inom konstruktion?
 
• Vilka delar av konstruktörens arbete påverkar mest de   
 arkitektoniska kvaliteterna?  

• I en beslutsfattande situation, med avseende på utformning,  
 hur påverkande låter du konstruktionslösning och ekonomi  
 vara? 

2.2 Fallstudie
I fallstudien undersöks konkret hur utformningen och konstruktionen 
beror av varandra genom deltagande forskning. Här prövas praktiskt 
om det är en rimlig ansats att sammanföra konstruktion och 
utformning. Den deltagande forskningen kan tyckas ge studien en 
tvivelaktig objektivitet men är både nödvändig och passande. 

Med deltagande forskning eller aktionsforskning menas att 
forskaren inte gör någon ansats till att försöka distansera sig till 
sitt objekt. I detta fall integreras projektet fullt ut i forskningen 
eftersom själva projekteringen/konstrueringen och utformningen 
utförs av författaren/forskaren. I en mer traditionell studie hade en 
projekteringsprocess och dess resultat studerats på ett från forskaren 
avskiljt sätt. I detta fall hade det inneburit ett projekt som uppförts 
under former där arkitekt och konstruktör utgjorts av samma person 
under hela projekteringsprocessen. Att detta mer beprövade sätt 

inte användes beror främst av att ytterst få projekt har genomförts 
på det sättet i Sverige samt att projekteringsprocessen sällan 
eller aldrig dokumenteras.  Att i efterhand försöka rekonstruera 
byggprocessen hade gett ett tvivelaktigt resultat som inte utgjort 
något bra underlag till studien. 

Syftet med aktionsforskning är att förstå en problematik likväl som 
att försöka att ändra den. Eftersom det är precis vad arbetet syftar 
till passar metoden utmärkt på ämnet som är högst outforskat. 
Tillsammans med intervjuerna ger den explorativa fallstudien 
forskningen två vitt skiljda metoder som kompletterar varandra. 14 

Fallstudien består av ett projekt kallat husbonden och är uppfört 
2009/2010 av NCC. Projektet består av ett kontorshus med 
integrerat lager. Byggherren är samma företag som skall bruka 
lagerdelen av byggnaden. Kontoren skall förvaltas och hyras ut av 
byggherren. Handlingarna i figur 1-8 är bygglovshandlingarna som 
utgjorde förfrågningsunderlag när NCC åtog sig uppdraget. Det är 
dessa handlingar som fallstudien utgått från. Eftersom en stor del av 
arbetet handlar om mötet mellan formgivningen och konstruktionen 
har bygglovhandlingarna fungerat mer som ett program som varit 
styrande för yttre dimensioner och byggnadens funktioner. Eftersom 
huset av läromässiga skäl inte besökts innan projektets star t har 
heller inte omgivningarna kunnat studerats. Detta har gjort att 
utformningen haft få naturliga förutsättningar utöver vädersträcken 
som framgår av bygglovshandlingarna. 

Programmet innehåller vad som efterfrågats av byggherren. Även 
här har förutsättningarna varit knapphändiga. Det specificerades en 
lageryta och ett önskemål om att resterande yta skulle användas 
till kontor för uthyrning. Eftersom inga hyresgäster fanns vid detta 
skede fanns heller inga speciella krav på kontorsytorna. 

14 	 Aktionsforskning	I	praktiken:	erfarenheter	och	reflektioner.	Rönnerman,	K.arin,	2004
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Fig. 6 Kvartersplan husbonden Fig. 8 Fasader, sydost & nordväst

Fig. 7 Fasad, sydväst Fig. 9 Fasad, nordost
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Fig. 10 Sektion A-A Fig. 12 Bottenplan

Fig. 11 Plan 1 Fig. 13 Takplan
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3. RESULTAT

3.1 Bakgrund yrkesroller och utbildning

3.1.1 Arkitekt
Arkitektyrket kan innebära många olika yrkesroller och 
arbetsuppgifter. 

Stads- och samhällplanering är det mest storskaliga inom arkitekturen 
där allt ifrån trafiklösningar till visionsplanering genomförs. Som 
samhällsplanerande arkitekt jobbar man på ett större konsultföretag 
som får merparten av sina uppdrag från kommuner eller så sitter 
man hos just kommuner. 

Det finns även andra inriktningar på  arkitektur, t.ex.  inrednings- 
eller landskapsarkitektur. Här beskrivs dock den mest traditionella 
arkitektrollen eftersom det är den som är relevant för arbetet.

Utbildningen för att kunna titulera sig som byggnadsarkitekt är 5 år 
och bedrivs i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå. Utbildningen 
är mycket fokuserad kring projekt och är problembaserad. Utöver 
projekten läses vissa ämneskurser som till exempel arkitekturhistoria 
och materialkunskap. Istället för att som på de flesta utbildningar 
kunskapskontrollera eleverna genom tentamen använder man sig 
här av kritiktillfällen. I princip alla projekt avslutas med ett kritiktillfälle 
där både personal bunden till skolan och externa arkitekter kritiserar 
studenternas projekt. 15

Den traditionella arkitektrollen innebär projektering av byggnader 
eller att ”rita hus”.  Här är det sällan det fria skapandet som många 
kanske föreställer sig, utan förslagen baseras på en mängd olika krav. 
Fokus ligger dock på personerna som skall nyttja byggnaden, hur 

15 http://www.saco.se/templates/Ocupation.aspx?id=3941&epslanguage=SV Fig. 15 En konstruktörs traditionella verktyg

Fig. 14 Jobbande arkitekter
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projektet kan tillgodose brukarens behov på bästa sätt är kärnfrågan. 
Kring denna fråga specificeras krav på till exempel tillgänglighet och 
vilka funktioner byggnaden bör inrymma. Arkitekter är ofta skickliga 
på att lyssna på sin kund och ge denne rätt typ av byggnad.  

På 60-talet beslutade byggnadsstyrelsen att man skulle inrätta 
projektledarrollen som skulle ha det huvudsakliga ekonomiska 
ansvaret gentemot beställaren. Anledningen var delvis att arkitekter 
ansågs för dåliga på att styra ekonomin samt att de hade mycket jobb 
i och med miljonprogrammet vilket gjorde att de behövde avlastas. 
Här tappade man rollen som byggherrens förlängda arm, vilket kan 
anses vara star ten till det minskande inflytandet från arkitekten.16 

3.1.2 Byggkonstruktör
Den typiska byggkonstruktören kommer ofta från en 
Civilingenjörsutbildning som kallas väg- och vattenbyggnad, den 
omfattar numera 5 års studier och finns på de flesta tekniska 
universitet och högskolor. Som väg- och vattenbyggare läser man 
under de första åren för civilingenjörer ganska generella kurser 
såsom matematik och fysik samt orienterande kurser i till exempel 
geoteknik. Väljer man sen att inrikta sig mot byggnadskonstruktion 
läser man mer specifika kurser som ger en fördjupad kunskap i 
beräkningsmetoder och praktiska kunskaper som krävs för at utföra 
hållfasthetsberäkningar och dimensionering. Utbildningen ger ett 
logiskt och analytiskt tänkande som skall underlätta för att hitta enkla 
lösningar på tekniskt komplexa problem. En annan vanlig utbildning 
är en högskoleingenjörsutbildning som kallas byggingenjör. 17

Fokus för en konstruktör är att med så små medel som möjligt hitta 
så enkla lösningar som möjligt och gärna återanvända lösningar och 
därmed minimera kostnader genom få unika utformningar. Precis 
som många andra vill konstruktörer bli utmanade i sitt yrkesliv och 
16 Grange, K. (2005) Arkitekterna och byggbranschen: Om vikten av att upprätta ett
 kollektivt självförtroende. Diss. Göteborg: Chalmers tekniska högskola.

17  http://www.lth.se/utbildning/studera/

gillar att ge sig i kast med komplexa projekt. I motsats till arkitekter 
lär sig konstruktörer sällan att argumentera för sina idéer (under 
utbildningen) och gör ibland dyra och spektakulära lösningar på 
olämpliga förslag istället för att argumentera för en mer lämplig 
stomme.18  

3.1.3 Utövandet idag
I utövandet av de traditionella rollerna ser den klassiska arbetsgången 
ut som en linjär process med ”stafettpinne-tänk”. Arkitekten lämnar 
handlingar till konstruktören efter att ha utformat byggnaden utifrån 
sina prioriteringar. Konstruktören utgår från ett hårt styr t regelverk 
när han/hon konstruerar byggnaden med hänsyn till bärighet, fukt 
och andra krav. Under detta skede ändras det i arkitekturen i de fall 
arkitektens lösningar medför för dyra konstruktionslösningar eller 
rentav inte går att bygga. Ungefär samtitidigt kopplas resterande 
18 Samlade tankar från intervjustudien, se bilaga 1

Fig. 16 Överlämnandet av en stafettpinne
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konsulter in, El, VVS och brand med flera. 

Med andra ord är ofta arkitekten först ut i projektet med att tidigt, i 
dialog med kunden, ta fram ett program för byggnaden och därefter 
börja skissa på idéer. Det är sällan någon konstruktör kopplas in eller 
rådfrågas i detta skede vilket kan göra att mycket behöver förändras 
i ett senare stadie då förändringarna kostar mer pengar. 

De från början tilltänkta arkitektoniska kvalitéerna kan också bli 
lidande av detta då de kan behöva underordna sig konstruktörens 
hårt styrda och handfasta krav.19  

Kraven på konstruktioner regleras framförallt av BBR och BKR, 
Boverkets ByggRegler och Boverkets KonstruktionsRegler. Detta 
kommer dock att förändras under 2011 då nya regler börjar gälla i 
och med införandet av Eurocodes i Sverige.

19 Samlade tankar från intervjustudien, se bilaga 1
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3.2 Intervjuer
Här återges svaren på frågorna sammanställda per yrkeskategori, 
avsnittet är inte på något sätt slutsatser av intervjuerna utan endast 
en sammanfattning. 

3.2.1 Konstruktörer
Konstruktörerna tycker i allmänhet att samarbetet ligger i någon 
form av gråzon, där varken ett akut problem uttrycks, men inte 
heller någon utopi. Det påpekas att det beror mycket på vilken typ 
av projekt det handlar om.

Andra viktiga parametrar är åldern på arkitekten, främst inte på grund 
av erfarenhet utan på grund av hur utbildningen förändrats för dem 
sedan mitten på seklet. Det upplevs vara sämre kunskap om statik 
ju senare arkitekten tagit examen. Projektets typ och omfattning 
spelar en viss roll, är det exempelvis en ombyggnad eller tillbyggnad 
fungerar det ofta bättre. Det tros bero på att konstruktören ofta 
kommer in tidigare i processen samt att arkitekten ofta har snävare 
ramar i ett sådant projekt. Hur mycket problem som uppstår är väldigt 
beroende av hur länge arkitekten får jobba själv med projektet innan 
konstruktören kommer in. Någon form av projekteringsmöte är det 
inte tal om utan snarare att konstruktören skulle finnas med som 
ett bollplank för arkitekten under skisskedet.  Personkemin spelar 
också en viss roll enligt samtliga tillfrågade konstruktörer. Mycket kan 
också relateras till det egna intresset för den andres expertisområde, 
både hos arkitekten och hos konstruktören. Finns ett intresse finns 
det oftast en mycket större flexibilitet och benägenhet för att hitta 
alternativa lösningar som minimerar problemen för båda parter. 

Hur upphandlingen av entreprenören gått till är också av betydelse 
för huruvida konflikter uppstår. Ju lägre detaljeringsgraden är på 
handlingarna som används som underlag för upphandling desto 
större blir problemen. Värst blir det när det endast finns en 
programbeskrivning och lite vaga skisser från arkitekten. Mycket kan 

naturligtvis relateras till projektledningen, hur duktiga de är på att 
förankra en gemensam målbild i hela projektgruppen. Av naturliga 
skäl har alla konsulter olika visioner med projektet. 

Samtliga konstruktörer är eniga om det vore en fördel om arkitekter 
besatt mer kunskap i statik och hade det i åtanke under skissandet. 
På frågan om de två yrkeskategorierna skulle kunna kombineras fullt 
ut råder det skiljda meningar. En konstruktör är väldigt skeptisk till 
idén och poängterar att utformningen inte får bli låst av tekniken. 
De övriga konstruktörerna är försiktigt positiva till tanken och anser 
att det skulle kunna fungera i mindre projekt där inte statiken är 
alltför komplicerad. Samtliga är dock skeptiska till att någon skulle 
kunna vara riktigt ”vass” på båda delarna, både estetiken och 
statiken. Utbildningstiden skulle bli så lång menar de. Den av de 
tre som är mest positiv till tanken påpekar att de mest välkända 
arkitekterna inte är från Sverige och drar slutsatsen att det beror 
på att i Sverige har de mindre ansvar för statik, ekonomi och juridik 
etc. Vad som mer uttrycks som ett problem med den tanken är att 
personen ifråga som skulle agera som ”arkitekt/konstruktör” skulle 
hamna i tidsnöd. Det är delvis därför användandet av den typen av 
kompetens bör begränsas till mindre projekt.

Att de båda konsulterna kommer från samma företag är det ingen 
som tror gör någon skillnad. Ingen av de tillfrågade har jobbat på något 
sådant företag men relaterar till vad branschkollegor sagt. De menar 
att oavsett om de sitter i samma hus under samma företagsnamn 
så förändras inte det faktum att processen ser likadan ut. Ingen 
ökad kontakt sker mellan respektive avdelning och slutresultatet blir 
varken bättre eller sämre. 

För att förbättra samarbetet mellan de traditionella rollerna anser 
samtliga att kontakten mellan de båda disciplinerna bör initieras 
tidigare i processen och att tätare möten eller rentav simultant arbete 
bör ske i större utsträckning. En förändring mot att koncentrera 

12

1. INLEDNING                                                          2. METOD                                                          3. RESULTAT                                                         4. ANALYS                                                          5. SLUTSATS



sig på färre projekt åt gången skulle underlätta detta då fler och 
tätare projekteringsmöten skulle kunna genomföras. Något som 
benämns som ”big room” projektering nämns som exempel på en 
projekteringsprocess som underlättar. Här samlas samtliga konsulter 
ofta för korta möten eller simultant arbete. En projekteringstyp som 
är vanligare i t.ex. USA än i Sverige. Något annat som skulle kunna 
avhjälpa kommunikationsproblem och långa beslutsvägar är ”model 
sharing” där samtliga konsulter delar en vir tuell modell genom en 
databas så att allas arbete är synligt (i 3D) för alla. 

Huruvida dagens process skulle gynnas mer av en konstruktionskunnig 
arkitekt eller arkitektonisk kunnig konstruktör råder det relativt 
delade meningar om. De flesta tycker att man skulle gynnas mer 
av en arkitekt som kan mer om statik. I och med att arkitekten är 
först ut av alla konsulter skulle många problem kunna undvikas i ett 
tidigt skede. Dessutom uttrycks att konstruktören skulle ha väldigt 
lite nytta av arkitektoniska kunskaper. I och med att en arkitekts 
arbetsuppgifter aldrig utförs av konstruktören skulle kunskapen 
endast underlätta för kommunikationen och inte för det konkreta 
arbetet. Här påpekas också att det är lättare att ha en fallenhet 
för arkitektur än för statik. För statiken är en akademisk utbildning 
ett måste medan förutsättningarna för att åtminstone agera som 
arkitekt inte kräver lika mycket utbildning.

Vad som skulle bli följden av ett bättre samarbete är relativt 
samstämt. Tid, pengar och estetik. Tid och pengar skulle sparas genom 
en snabbare projektering med korta beslutsvägar. Estetiken skulle 
gynnas mest då den inte skulle ”förstöras” av konstruktiva element 
som kommer in i ett sent skede och på platser där arkitekten inte 
avsett. 

Ingen av konstruktörerna tror att en djupare arkitektonisk förståelse 
konkret skulle förändra hur de arbetade. Vad som är avgörande är 
att det varken finns mandat eller incitament för konstruktören att 

ändra i arkitektens ritningar.  De är dock oense om huruvida det 
skulle ge några andra för- eller nackdelar. En av konstruktörerna tror 
att det finns risk att de konstruktiva lösningarna skulle bli lidande till 
fördel för estetiken. De andra två är dock mer positiva och tror inte 
de skulle bli sämre konstruktörer utan bara bättre kommunikatörer. 
En ökad förståelse skulle enligt dem lägga grunden för ett bättre 
samarbete där man skulle sträva mot en mer gemensam målbild.

Ingen av dem anser att hanteringen av handlingar utgör något 
problem.  Däremot är arkitektens avsaknad av kunskap i vad deras 
utformningar medför för kostnader och konstruktioner ett problem. 
Framförallt uttrycks kostnader som det som arkitekter tappat mer 
och mer. Eftersom det ofta är just utformningen som blir lidande när 
det prutas på projektet borde det vara ett intressant område för 
arkitekten, även om inte ekonomin i sig är spännande.
 
På frågan vad i utformningen som brukar utgöra tekniska problem 
blev svaren återigen spridda. Den ene såg inga problem alls utan 
poängterade att det var utmaningen som lockade honom till att bli 
konstruktör. Den andre pekar på trenden med så extremt mycket 
glasade fasader. Även om det statisk håller ihop så kommer det 
uppkomma problem med tiden, framförallt fuktrelaterade. Den 
tredje är mest specifik och menar att det oftast går bra så länge 
samma funktioner finns på alla planen, problemen uppkommer när 
funktionen förändras. Exempelvis utgör ofta entréplan och garage 
problem då de bärande elementen enligt arkitekten helt byter plats 
i förhållande till ”normalplanen” ovanför. Vad som blir lidande här är 
återigen arkitekturen. Pelare behöver ofta komma in där det från 
början inte är avsett. Väggar kanske måste göras bärande och därmed 
tjockare vilket gör att måtten för tillgänglighet kan bli lidande. 

Ingen av dem anser sig genom eget huvud påverka utformningen, utan 
allt ritas från början av arkitekten eller om så inte är fallet tillfrågas 
denna innan en lösning ritas. En av dem tycker dock att tekniken 
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får större påverkan när projekten grundas i tekniska plattformar. 
Här finns det ofta en mycket större tolerans från arkitekten för 
att låta tekniken styra då de som regel är mer insatta i de tekniska 
förutsättningarna. 

3.2.2 Projektledare
En av projektledarna uttrycker att konstruktionens påverkan på 
arkitektens utformning ofta utgör grunden i de konflikter som 
uppstår mellan arkitekt och konstruktör. Denne projektledare är 
också den ende av de tre som jobbat med nybyggnader. De övriga 
två, som uteslutande jobbat med ombyggnader, har inte märkt 
något liknande problem. De är dock samstämmiga om vikten av att 
de båda konsulterna kommer in tidigt i arbetet. Den ene av dem 
är dessutom mycket kritisk till arkitekters kunskap utöver estetik 
och planlösningar, hon påpekar att det ofta är enbart arkitekters 
bristande kunskaper inom t.ex. ekonomi som utgör problem.

När problemen blir mindre eller större kan bero på hur många 
projekt respektive konsult är engagerad i. Om det är många projekt 
som alla kräver tid och uppmärksamhet blir ofta det minsta lidande. 
Vad som dock är den mest unisona parametern är återigen vikten av 
att konsulterna kommer in samtidigt i ett tidigt skede i projektet. Den 
av dem som jobbat med nybyggnader menar att konflikterna finns 
i varje projekt men påpekar att de alltid löses, dock på bekostnad 
av antingen budgeten eller arkitekturen. Konflikten blir är ringa när 
konstruktören är erfaren och arkitekten är oerfaren. Det behöver 
dock inte betyda att samarbetet blir bättre för att konflikten blir 
mindre. Är konstruktör respektive arkitekt dessutom prestigelösa 
blir ofta problemen mindre då det gör att de ofta är mer flexibla.

Alla är överens om att ett närmare samarbete enbart skulle vara 
positivt för projektet. Det skulle medföra mindre kostnader i form av 
kortare projektering, dock inte nödvändigtvis till ett vare sig bättre 
eller sämre resultat. En åsikt är att det skulle bli bättre konstruktiva 
lösningar avseende andra saker än statik, t.ex. fukt och värme.  Den 

enskildes kompetens i kombination med kommunikationen mellan 
respektive konsult är vad som måste bli bättre är en annan åsikt. 

Samtliga är mycket positiva till att ha en och samme konsult som 
skulle utföra både konstruktionen och utformningen. Endast en 
av dem dryftar att det skulle kunna vara en aning mycket arbete 
för en enda person. Fördelarna de ser med att minimera antalet 
konsulter är att det skulle kosta mindre och bidra till en lättare 
överblick och kortare beslutsvägar. En av dem menar att nyckeln 
till en lyckad projektgrupp är att alla konsulter måste kunna se de 
andra disciplinernas behov. Att det skulle bli något sämre resultat 
är det ingen som tror, de hänvisar till länder i Europa där arkitekter 
redan kan mer om konstruktion.
 
De två projektledare som enbart jobbar med ombyggnader tycker 
att det alltid går relativt smärtfritt att förankra en gemensam målbild 
för samtliga konsulter. Den ene påpekar att det kan bero på att 
arkitekten ofta har snävare ramar i ett ombyggnadsprojekt än i en 
nybyggnad vilket gör att denne inte kan ”sväva” ut allför mycket. 
Den projektledaren som jobbar med nybyggnader tycker att det 
brukar finnas ett visst motstånd och påpekar att det inte är sällan 
någon känner sig åsidosatt. 

Ingen av dem tror att den linjära projekteringsprocessen som 
börjar med A-handlingar skulle kunna se ut på något annat sätt. 
De ser ingen annan star tpunkt än utformningen och pekar därför 
på vinsten av att ha en arkitekt med mer kunskaper inom statik 
eller en konstruktör som kommer in tidigt och stöttar arkitekten i 
det statiska tänkandet. Däremot ser de att förändringar bör göras 
vad gäller regelbundenheten på projekteringsmöten och kanske 
rentav införa tid då samtliga fysiskt jobbar bredvid varandra. Ingen 
av dem har märkt någon skillnad, vare sig positiv eller negativ, när 
konsulterna kommer från samma företag. En av dem tror inte över 
huvud taget på någon förändring i projekteringsprocessen utan mer 
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på att ha väldigt specifika projekteringsmål till varje möte och sedan 
slaviskt följa upp dessa.

Alla är eniga om att arkitekter sällan eller aldrig är medvetna om 
kostnader när de förslår sina idéer. Något större medvetenhet 
finns där när det gäller statik för att de är medvetna om att det 
kan ge oönskade konsekvenser på utformning och funktion. En av 
dem poängtera att det sällan ställs specifika krav på arkitekten i de 
avseendena och att det därför är upp till det egna intresset hos 
arkitekten att sätta sig in i det. En annan säger att det är arkitektens 
ointresse som är grunden för dennes okunskap. Detta är något bättre 
hos konstruktörerna som genom att de alltid försöker optimera 
bärförmågan hos en konstruktion, får kostnadseffektiviteten på 
köpet.

Vad de ofta inte kan är att se de arkitektoniska värdena. 
De tror alla att en djupare kunskap inom olika konsulters 
expertisområden skulle öka förståelsen för vissa krav som kommer 
från dem. Oftast är det kraven från arkitekten som kan vara svåra 
att ta till sig då de hänvisar till mindre mätbara kvalitéer. 

3.2.3 Arkitekter
Arkitekterna tycker över lag att samarbetet fungerar bra även 
om det givetvis finns undantag. Men för att det skall fungera bra 
trycker alla på vikten av kontakten med konstruktören i ett tidigt 
skede. Den som är mest positiv till hur samarbetet fungerar är 
arkitekten som utbildats i Danmark och har ett kontor med större 
fokus på konstruktion.  Hon är även den enda som uttrycker att 
entreprenadtypen skulle påverka samarbetet. Generalentreprenad 
är enligt henna den absolut bästa entreprenadformen för att 
underlätta för detta. Vad som är avgörande är att här finns det 
utrymme för att rita mer saker i detalj och det finns en prioritering 
på slutresultatet på ett annat sätt än i t.ex. en totalentreprenad. 

Projektets karaktär är också av betydelse, i mer ”standardaktiga” projekt 
är alla konsulter mer införstådda med projektets förutsättningar 
vilket gör att det oftast fungerar bättre här. En annan åsikt är att 
det kan vara svårt att samarbeta med de stora entreprenörerna 
som ofta väntar för länge med att plocka in utomstående konsulter, 
för att de anser att de har så pass mycket kompetens i den egna 
organisationen.  Huruvida de båda konsulterna har ett eget intresse 
för den andres expertisområde är också avgörande för hur flexibel 
man är när diskussioner uppkommer.

Samtliga är mycket positiva till ett närmare samarbete vilket skulle 
leda till en snabbare, effektivare, och billigare process som skulle 
resultera i mer innovativa lösningar och en bättre slutprodukt. De 
menar att konstruktionen skulle kunna bli en större del av den 
upplevda arkitekturen.

Att sammanföra arkitekten och konstruktören fullt ut är en idé 
som alla tror på.  Förutsättningen är att personen i fråga besitter 
all kompetens som kanske inte är helt lätt förskansa sig genom 
en akademisk träning. En annan svårighet med det är givetvis 
tidsbegränsningen, det är trots allt väldigt mycket arbete som skall 
utföras av en och samma person. I övrigt tror ingen av dem att 
de skulle hämmas av att kunna mer om konstruktion. Snarare 
bli bättre som arkitekter som skulle kunna argumentera för sina 
ställningstaganden med mer konkreta argument. Att med mer 
ingenjörsmässiga argument kunna framställa sin idé tros kunna 
ge mer genomslagskraft i Sverige där arkitekten tappat mark rent 
hierarkiskt. Om den typen av argument kunde användas skulle man 
kanske våga föreslå ”galnare” saker som skulle kunna byggas upp 
på argumentation som grundar sig i byggteknik. Arkitekten skulle 
kanske inte behöva censurera sig själv för att inte framstå som för 
”flummig”.

Vilken typ av projekt som skulle lämpa sig bäst att genomföra med 
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en ”arkitektingenjör” tror ingen av dem spelar så stor roll. Det finns 
fördelar med det i alla typer av projekt.

För att underlätta för ett samarbete skulle projekteringsprocessen 
kunna förändras, bland annat genom att övertyga alla om 
nödvändigheten i att jobba tätt ihop och se till alla konsulters olika 
behov. Det bör göras genom en bättre styrning från projektledaren 
som ska förmedla detta till alla inblandade parter. 3D projektering 
nämns också som ett hjälpmedel som skulle underlätta för ett 
effektivare samarbete om det inte går att rent fysiskt träffas oftare.

Alla uttrycker någon form av skepsis till idén med att samla alla 
konsulter i samma företag. Det skapar visserligen midre motsättningar 
men det leder också till färre rannsakningar av olika lösningar. 
Projektet börjar också omedelbart kosta mycket pengar om ett 
helt konsultteam är med från början vilket kan göra det svårare att 
lägga ner projektet om det visar sig vara olönsamt. Det kan också 
kännas svårare att kritisera en konsult från det egna företaget än 
någon utifrån. En viss tveksamhet finns också till att man kan tappa 
målbilden och fokus kan hamna på att skapa jobb åt varandra.

Alla är eniga om att en helt linjär arbetsform som idag förekommer 
i många projekt inte är särskilt önskvärd. En mer parallell arbetslinje 
med de övriga konsulterna efterfrågas, särskilt med konstruktören.

Hälften av dem anser att de kan göra rimliga bedömningar av 
vad deras utformningsval resulterar i för typ av konstruktion och 
kostnader. De tycker delvis att konstruktörer kan göra bedömningar 
av hur en konstruktionslösning påverkar arkitekturen. Hur bra de 
är på att göra den bedömningen beror främst på eget intresse 
för arkitektur. Hur de har upphandlats kan också spela in, är 
konstruktionen upphandlad på lägsta pris och i princip bara skall 
”läggas på”, blir heller inte engagemanget särskilt stort. 

Projektledare anses över lag inte särskilt framgångsrika med att 
förankra en gemensam målbild hos de inblandade konsulterna. 
Visst finns det exempel på riktigt bra projektledare men det är mer 
undantag. En riktigt bra projektledare beskrivs som någon som är 
bra på att kommunicera sina visioner och sina begränsningar. 

Spännvidder och takfötter nämns som de två tydligaste delarna 
vad gäller konstruktionens påverkan på de arkitektoniska värdena. 
Här kan spännvidder beskrivas mer som problematik som är 
kostnadsberoende. Spännvidden kan nästan alltid ökas, men till 
stora kostnader. Takfoten är dock mer beroende på tid. Om den 
inte i detalj specificeras av arkitekten blir de ofta lite klumpiga.

Det råder delade åsikter om vilken av de två disciplinerna som 
skulle tjäna mer på att kunna mer om den andres område. De flesta 
framhäver givetvis att det bästa båda kunde mer om varandras. 
Det lutar dock lite åt att ha en konstruktör som ska kunna mer 
om arkitektur. Detta på grund av att de ser en konstruktörs 
arbetsuppgifter som övermäktiga och väldigt svåra att lära sig utan 
en ordentlig skolning.

16

1. INLEDNING                                                          2. METOD                                                          3. RESULTAT                                                         4. ANALYS                                                          5. SLUTSATS



3.3 Fallstudie

3.3.1 Arkitektur
Här presenteras fallstudien utifrån ett arkitektoniskt perspektiv.

Designprocessen var speciell eftersom platsen inte kunde besökas 
och inte heller något DWG underlag fans att studera. De enda 
förutsättningar som fanns vid ritandet är de bygglovshandlingar 
som presenteras i avsnitt 2.3. Följande sidor visar planer, sektioner 
fasader samt perspektivbilder på fallstudien.
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Fig. 17 Bottenplan, S 1:200, omöblerad
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Fig. 18 Bottenplan, S 1:200, möbleringsförslag
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Bottenplanets huvudsakliga funktioner är en 
kontorsdel samt beställarens eget lager där 
jag till skillnad från bygglovshandlingarna lagt 
lageröppningen på husets gavel istället för 
entresidan mot vägen. På grund av husets 
placering på tomten och mot anslutande 
vägar som syns i bygglovet passar det bättre 
med en entre på gaveln. Placeringen gör 
också att den södra långsidan, som vetter 
mot den mest publika ytan, inte känns som 
en industribyggnad. 

En känsla av rymd skapas vi entrén då 
husets fulla höjd upplevs mellan hissen och 
trappan.

Möbleringsförslaget visar en möjlig 
möblering av kontorsytan med dominerande 
kontorslandskap samt ett mötesrum skapat 
av systemväggar. 

Även här i kontorslandskapet kan husets 
fulla höjd upplevas innanför den sydvästra 
fasaden. 
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Fig. 19. Plan 1, S 1:200, omöblerad
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Fig. 20. Plan 1, S 1:200, möbleringsförslag
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På plan 1 har lagerytan bytts ut mot kontor 
och den totala fria kontorsytan uppgår till 
182 kvm. Kommunikationen har förändrats 
något då undercentralen inte finns med på 
detta planet. Detta medför en effektivare 
kommunikation med ett gemensamt fikarum 
mellan kontorsytorna.  Utrymmet som 
tidigare utgjordes av undercentralen har här 
blivit förråd. Från den östra kontorsdelen 
finns nu också en balkong tillgänglig. Samma 
yta i den västra kontorsdelen utgörs av 
rymd skapad av det indragna bjälklaget. 

Möbleringsförslaget visar här en likadan 
lösning i den västra kontorsdelen, 
med kontorslandskap. I den östra har 
landskapet bytts ut mot kontor skapade av 
systemväggar.

Valfriheten i möbleringsmöjligheterna 
har skapats genom valet av det bärande 
systemet. 
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Fig. 21 Plan 2, S 1:200, omöblerad
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Fig. 22 Plan 2, S 1:200, möbleringsförslag
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På plan 2 återfinns samma planlösning som 
på planet under med skillnaden att här inte 
finns någon balkong.

De fyra väggarna som löper längs huset 
husets hela djup, gavelväggarna och väggarna 
jämte trappa och hiss är de bärande 
väggarna. Tillsammans med pelarna tar de 
upp de vertikala lasterna i huset. Väggarna 
är dessutom horisontalstabiliserande och 
brandavskiljande. Det är denna kombination 
av bärande väggar och pelar-balk system 
som möjliggör de stora fria ytorna.

Möbleringsförslaget visar här en identisk 
planlösning i den västra kontorsdelen. I den 
östra delen blandas kontorslandskapet med 
kontor och mötesrum.
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#Project Name
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Fig. 23. Sektion A-A, S 1:200
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Fig. 24. Sektion B-B, S 1:200

BYA = 319 kvm

BRA = 809 kvm

ÖVA = 121 kvm

ÖVA/BRA = 0,15

F A K T A  A R E A

I sektionerna har de bärande delarna gjorts 
svarta vilket tydligt visar de från fasaden 
indragna pelarna på husets entresida. 
Indragningen gjordes delvis för att synliggöra 
konstruktionen invändigt och delvis för att 
låta fasaden vara fri från konstruktiva delar.

Som nämndes på föregående sida 
är de genomgående väggarna 
horisontalstabiliserande. I sektionen till 
vänster syns dragstagen som utgör den 
resterande delen i det stabiliserande 
systemet. Dessa tar upp last i öst-västlig 
riktning. och är synliggjorda på hela den 
södra sidan av huset medan de i den 
nordliga delen är inbyggda i fasaden. 

Ett stag per hörn används förutom i det 
sydvästra hörnet där tre stag används, 
ett stag per plan. Detta var givetvis en 
medveten överdimensionering som grundar 
sig i estetiken. Jag ville stärka den visuella 
närvaron av byggnadens konstruktiva 
delar. Jag tror att genom att synliggöra 
konstruktionen på det sättet luras man att 
uppfatta rummet som större. Eftersom den 
typen av synliggjorda stag associeras med 
verk av större karaktär, hallbyggnader, broar 
eller arenor.

Det indragna bjälklaget är ett estetiskt val 
som jag gjorde för att ge byggnaden en 
känsla av rymd trots att takhöjden hålls 
minimerad till 2.40 på sina lägsta ställen. 
Detta tillsammans med det låglutande taket 
gjorde att jag kunde få in tre våningar på 
den av bygglovet begränsade höjden. 

Direkt till vänster presenteras byggnadens 
olika areor.
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Fig. 28. Fasad Nord-Öst, S 1:200 Fig. 29. Fasad Syd-Öst, S 1:200

Fig. 26. Fasad Nord-Väst, S 1:200 Fig. 27. Fasad Syd-Väst, S 1:200
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Fig. 30. Perspektiv, nedre botten

Fig. 32. Synlig infästning av dragstagFig. 31. Perspektiv Plan 2

På bilderna på föregåeande sida samt delvis på bildera nedan syns de 
avlånga fönster jag valt att använda i fasaden, dessa faller i linje med 
de indragna pelarna. Fönsterna valdes för att visualisera stommens 
karaktär i fasaden.

Till höger syns hur de tre dragstagen sprider ut sig från 
bottenplanet.

Dragstagens infästning i limträpelarna syns nere till höger. 
Infästningarna har fått en något egen utformning. Eftersom pelarna 
står fritt i rummet och inte är brandskyddade på något sätt kan 
de lätt påminna om trädstammar. Dragstagens placering gjorde att 
infästningen var tvungen att bli synlig och jag ansåg därför att de 
borde tillföra de obehandlade limträpelarna någonting. Här valde 
jag att göra infästningen till en del i rumsupplevelsen istället för 
enbart en teknisk lösning. Fågelholken pryder därför toppen på alla 
pelare som står synliga.
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Fig. 33. Perspektiv, husets framsida sett från vägen

Fig. 34. Perspektiv, husets baksida

Här syns den något lekfulla karaktären huset får genom sin 
fönstersättning. De avlånga fönstren återspeglar som tidigare nämnts 
de pelare som står indragna i huset. Eftersom pelar topparna möter 
en takbalk som är framdragen genom fasaden möter även den 
fönstrens linje i fasaden. 

Balkongen syns också med plan 2 överkragande över sig. Hörnet bärs 
upp av en limträbalk som är infälld mellan de bärande gavelväggrna 
på plan 1 och plan 2. Lösningen ger ett effektfullt hörn som tycks 
sväva. 

På bottenplanet har mängden fönster minskats på delen med lagret 
i. Avsikten var att göra det inbrottssäkrare och lättare att möblera 
och använda effektivt som lager.

Husets baksida med parkering och en även här en oregelbunden 
fönstersättning. 
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Gavelväggar bottenplan Virke K12
Tilläggslaster i mest belastade gavelväggen vid anblåsning mot långsidan
index betecknar vilken regel räknat mot väggens mitt från respektive kant

Fstabil1 23,00 kN Fstabil2 15,34 kN Fstabil3 7,67 kN

L 2685,00 mm

b 70,00 mm

h 120,00 mm

sregel 600,00 mm

sregel_eff 900,00 mm reglar bredvid bredaste fönster, dubbelregel används

Abjk 21,24 m2
per plan

Atak 29,76 m2

gtak 1,39 kN/m

gbjk 2,93 kN/m nedre botten

gvägg 3,48 kN/m nedre botten

gstol 0,08 kN/m

Qd1 38,90 kN LK1, vind sammtidig stabilisering och vertikal belastning, regel nummer 1 i maximalt belastade väggen

Qd2 25,93 kN LK1, vind sammtidig stabilisering och vertikal belastning, regel nummer 2 i maximalt belastade väggen

Qd3 18,26 kN LK1, vind sammtidig stabilisering och vertikal belastning, regel nummer 3 i maximalt belastade väggen

wk 0,43 kN/m

A 8400,00 mm2

W 168000,00 mm3

Ncd,regel1 38,90 kN Ncd,regel2 25,93 kN Ncd,regel2 18,26 kN

Smd,regel1 0,10 kNm Smd,regel2 0,10 kNm Smd,regel2 0,10 kNm

Svd,regel1 0,57 kN Svd,regel2 0,57 kN Svd,regel2 0,57 kN

fmk 12,00 Mpa

fvk 3,00 Mpa

fck 14,00 Mpa

fc90k 7,00 Mpa

γm 1,25

γn 1,20 risk för fortskridande ras och personskada

Kr, p 0,65

Kr, c 0,90

Kr,c, kontakt 0,90

Kinst 1,00

Lc 2685,00 mm

Erk 10400,00 MPa

β 0,10

λ 77,51 knäckning i styv led, stagade i vek

λr 0,91

k 0,93

Kcr 0,87

fmd 7,20 Mpa

fvd 1,80 Mpa

fcd 6,07 Mpa

fc90d 4,20 Mpa

Rcd, enkell 44,58 kN Rcd, dubbel 89,16 kN

Rmd, enkel 1,21 kN Rmd, dubbel 2,42 kNm

Rvd, enkel 10,08 kN Rvd, dubbel 20,16 kN

Rc90d, enkel 35,28 kN Rc90d, dubbel 70,56 kN

!y#jan'(gra' 0,87 0,44 tryck

0,08 0,04 böjning

0,06 0,03 skjuvning regel numer 1, bottenplan

0,95 0,48 böj&tryck

1,10 0,55 kontakt

0,58
0,08
0,06 regel nummer 2, bottenplan
0,66
0,74

Sammanfattning
Regel nummer 1 i varje gavelvägg utförs som dubbelregel för att klara sylltryck, 
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Rcd, enkell 44,58 kN Rcd, dubbel 89,16 kN

Rmd, enkel 1,21 kN Rmd, dubbel 2,42 kNm

Rvd, enkel 10,08 kN Rvd, dubbel 20,16 kN

Rc90d, enkel 35,28 kN Rc90d, dubbel 70,56 kN

!y#jan'(gra' 0,87 0,44 tryck

0,08 0,04 böjning

0,06 0,03 skjuvning regel numer 1, bottenplan

0,95 0,48 böj&tryck

1,10 0,55 kontakt

0,58
0,08
0,06 regel nummer 2, bottenplan
0,66
0,74

Sammanfattning
Regel nummer 1 i varje gavelvägg utförs som dubbelregel för att klara sylltryck, 

3.3.2 Konstruktion
Här presenteras fallstudien utifrån ett konstruktionsmässigt 
perspektiv.

Som nämndes i tidigare avsnitt är det bärande systemet baserat 
på ett balk-pelar system kombinerat med bärande regelväggar. 
Stabiliseringen sker dels genom skivverkan i de bärande regelväggarna  
och i taket samt genom dragstag löpande från grundplattan till 
pelar topparna. 

Dimensioneringen har utförts i Xcel vilket ges exempel på i figuren 
till höger. Xcel dokumentet är stort och innehåller många beräkningar 
vilka finns bilagda i sin helhet i bilaga 2. Ritandet/projekterandet  har 
skett i Revit Structure 2011 från vilket ritningar presenteras senare i 
detta avsnitt. På nästa sida syna ett exempel på den 3D-modell som 
utgjort underlaget för handlingarna som producerats.

Fig. 35. Exempel på en dimensioneringsberäkning av en bärande regelvägg
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Fig. 36. Visualisering av 3D-modellen
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Fig. 37. K-25.1-005, bjälklag över bottenplan, S 1:200

Fig. 38. K-25.1-006, bjälklag över Plan 1, S 1:200

Till vänster syns de båda mellanbjälklagen, 
ovanför Bottenplan och Plan 1. 

Båda bjälklagen är väldigt lika varandra, de 
bärande delarna i den primära riktningen 
består av FSQ-balkar, en stålbalk med 
hattprofil, samt bärande regelväggar. 
Stålbalkarna vilar på limträpelare och 
regelväggarna vilar på respektive bjälklag i 
linje ovanför varandra. 

I den sekundära bärriktningen ligger 
limträbalkar fritt eller kontinuerligt upplagda 
mellan två eller tre stöd; FSQ-regelvägg, 
FSQ-FSQ eller FSQ-regelvägg-FSQ.

Skillnaden på bjälklaget över Plan 1 är 
utkragningen ovanför balkongen på planet 
under. Här konsolar en limträbalk ut över 
hörnet som för in lasten till den bärande 
gavelväggen. 

Denna lösning möjliggjorde ett helt öppet 
hörn på balkongen. Balken modellerades 
som en konsolbalk på ett stöd istället för 
en tvåstödsbalk med ett stöd indraget. Valet 
grundar sig i att balken är infälld mellan de 
två bärande gavelväggarna och antas då 
bara kunna deformera i en neråtgående 
riktning  utanför det ”indragna stödet”. 
Ritning på lösningen finns bilagd i handling 
K-25.6-021.
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Fig. 39. K-25.2-014, Bärande gavelvägg V2.1, Plan 1, S 1:100

Fig. 40. K-25.2-008, Bärande innervägg V3.1, Plan 1, S 1:100
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Till vänster syns två av de bärande 
regelväggarna, en gavelvägg och en 
innervägg. På gavelväggen syns en långsmal 
limträbalk ligga ovanpå väggen vilken fäster 
i mötande golvbjälkar. På motsvarande sätt 
syns golvbjälkarna på den undre bilden 
där de kommer löpande över innerväggen 
som utgör mittstöd för bjälkarna. Ovanför 
håltagningarna har hammarbandet förstärkts 
med en mindre limträbalk. 

Väggarna är uppbyggda av träreglar av 
virkeskvalitet K12 med ett centrumavstånd  
om 600 mm. På reglarna spikas gipsskivor 
med bredden 1200 mm vilka fungerar 
som stabiliserande element. Att använda 
skivverkan som stabilisering ger en större 
tryck- och lyftkraft på reglarna, det är 
löst genom att sätta dubbla reglar på de 
utsatta  platserna. Detta inträffar framförallt 
på bottenplanet i ändan av en vägg eller 
bredvid en håltagning. 

28

1. INLEDNING                                                          2. METOD                                                          3. RESULTAT                                                         4. ANALYS                                                          5. SLUTSATS



1 2 3 4 6 7 8

A

B

5

C

V1

V2.1

V1

V3.1 V3.2

V4

V4

V4

V5

V2.2V4V4

V5

V5

4800 4800 3740 3730 2090 4800 4800

20
35

88
50

29
74

50
19

70
64

22
5

64
6 34
6

1199

325

1656

3082

1678

V5

V5
70

76

V1

ScaleChecked by
Drawn by

Date

Project number

www.autodesk.com/revit
 1 : 100

20
10

-1
2-

22
 0

9:
58

:2
6

Plan 1

1.0

Fallstudie

Klas Bosaeus

2010-01-01

KB
Checker

K-20.1-002

No. Description Date

 1 : 100
Plan 1 med väggdefinition

1

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

PR
O

D
U

C
T

Fig. 42. K-20.5-004, Väggförteckning, S 1:50
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Fig.	41.	K-20.1-002,	Plan	1	med	väggdefinition,	S	1:200

På ritningarna till vänster syns Plan 1 
med väggtyper definierade samt de olika 
väggtyperna presenterade under. 

De bärande innerväggarna samt 
gavelväggarna är utförda med dubbelgips 
för att stabilisera stommen samt för att 
verka som brandavskiljande element.

Utfackningsväggarna har försetts med ett 
liggande regelverk utöver det stående för 
att möjliggöra för en god isolering. 
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Fig. 43. K-24.6-023, Infästningar mot FSQ, S 1:20

Fig. 44. K-24.6-022, Infästningar dragstag, S 1:20

På detaljerna visas hur golvbjälkarna fästs 
i FSQ-balken genom att ett vinkeljärn 
svetsas i balkens liv, järnen skurvas sedan i 
golvbjälken. 

Limträpelarna som möter FSQ-balken 
skruvas i fast med förstärkt vinkeljärn i 
förborrade hål i balkens topp och botten. 

Detaljerna visar hur dragstagen fästs i 
grunden respektive pelar topparna. Det 
är dessa pelar toppar som tidigare visats 
i avsnitt 3.3.1 och som utformats som 
fågelholkar. 

I grunden gjuts plåtar från peikko in med 
en påsvetsad smidesdetalj där stagen kan 
fästa.

Bottenplan
0

1

Grund
-300

6
K-24.6-022

Detan
dragstag
d=16

Fästplåt enl.
K-24.6-004

Detan
infästning
d=16

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

66

20
0

90

14
5 Stålbricka 12 mm

enligt K-24.6-022

40.67°

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

20
0

16
1

66

80

Stålbricka 12 mm
enligt K-24.6-022

28.99°

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

66

20
0

132

86

Stålbricka 12 mm
enligt K-24.6-022

61.50°

Bottenplan
0

1

Grund
-300

6
K-24.6-022

Detan dragstag
d=20

Fästplåt enl.
K-24.6-004

Detan infästning
d=20

Bottenplan
0

B

Grund
-300

Fästplåt enl.K-24.6-004
Peikko JPL 150*200

a7125a7125

ScaleChecked by
Drawn by

Date

Project number

www.autodesk.com/revit
 1 : 20

20
10

-1
2-

22
 1

0:
15

:4
3

Infästningar dragstag

1.0

Fallstudie

Klas Bosaeus

2010-01-01

Author
Checker

K-24.6-022

No. Description Date

 1 : 20
dragstag-grund-sö

1  1 : 20
dragstag-pelare, 1

2  1 : 20
dragstag-pelare, 2

3

 1 : 20
dragstag-pelare, b

4  1 : 20
dragstagstag-grund-nv

5 1 : 20
grundplåt-grund

6

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

PR
O

D
U

C
T

Bottenplan
0

1

Grund
-300

6
K-24.6-022

Detan
dragstag
d=16

Fästplåt enl.
K-24.6-004

Detan
infästning
d=16

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

66

20
0

90

14
5 Stålbricka 12 mm

enligt K-24.6-022

40.67°

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

20
0

16
1

66

80

Stålbricka 12 mm
enligt K-24.6-022

28.99°

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

66

20
0

132

86

Stålbricka 12 mm
enligt K-24.6-022

61.50°

Bottenplan
0

1

Grund
-300

6
K-24.6-022

Detan dragstag
d=20

Fästplåt enl.
K-24.6-004

Detan infästning
d=20

Bottenplan
0

B

Grund
-300

Fästplåt enl.K-24.6-004
Peikko JPL 150*200

a7125a7125

ScaleChecked by
Drawn by

Date

Project number

www.autodesk.com/revit
 1 : 20

20
10

-1
2-

22
 1

0:
15

:4
3

Infästningar dragstag

1.0

Fallstudie

Klas Bosaeus

2010-01-01

Author
Checker

K-24.6-022

No. Description Date

 1 : 20
dragstag-grund-sö

1  1 : 20
dragstag-pelare, 1

2  1 : 20
dragstag-pelare, 2

3

 1 : 20
dragstag-pelare, b

4  1 : 20
dragstagstag-grund-nv

5 1 : 20
grundplåt-grund

6

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

PR
O

D
U

C
T

Bottenplan
0

1

Grund
-300

6
K-24.6-022

Detan
dragstag
d=16

Fästplåt enl.
K-24.6-004

Detan
infästning
d=16

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

66

20
0

90

14
5 Stålbricka 12 mm

enligt K-24.6-022

40.67°

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

20
0

16
1

66

80

Stålbricka 12 mm
enligt K-24.6-022

28.99°

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

66

20
0

132

86

Stålbricka 12 mm
enligt K-24.6-022

61.50°

Bottenplan
0

1

Grund
-300

6
K-24.6-022

Detan dragstag
d=20

Fästplåt enl.
K-24.6-004

Detan infästning
d=20

Bottenplan
0

B

Grund
-300

Fästplåt enl.K-24.6-004
Peikko JPL 150*200

a7125a7125

ScaleChecked by
Drawn by

Date

Project number

www.autodesk.com/revit
 1 : 20

20
10

-1
2-

22
 1

0:
15

:4
3

Infästningar dragstag

1.0

Fallstudie

Klas Bosaeus

2010-01-01

Author
Checker

K-24.6-022

No. Description Date

 1 : 20
dragstag-grund-sö

1  1 : 20
dragstag-pelare, 1

2  1 : 20
dragstag-pelare, 2

3

 1 : 20
dragstag-pelare, b

4  1 : 20
dragstagstag-grund-nv

5 1 : 20
grundplåt-grund

6

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

PR
O

D
U

C
T

30

Bottenplan
0

1

Grund
-300

6
K-24.6-022

Detan
dragstag
d=16

Fästplåt enl.
K-24.6-004

Detan
infästning
d=16

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

66

20
0

90

14
5 Stålbricka 12 mm

enligt K-24.6-022

40.67°

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

20
0

16
1

66

80

Stålbricka 12 mm
enligt K-24.6-022

28.99°

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

66

20
0

132

86

Stålbricka 12 mm
enligt K-24.6-022

61.50°

Bottenplan
0

1

Grund
-300

6
K-24.6-022

Detan dragstag
d=20

Fästplåt enl.
K-24.6-004

Detan infästning
d=20

Bottenplan
0

B

Grund
-300

Fästplåt enl.K-24.6-004
Peikko JPL 150*200

a7125a7125

ScaleChecked by
Drawn by

Date

Project number

www.autodesk.com/revit
 1 : 20

20
10

-1
2-

22
 1

0:
15

:4
3

Infästningar dragstag

1.0

Fallstudie

Klas Bosaeus

2010-01-01

Author
Checker

K-24.6-022

No. Description Date

 1 : 20
dragstag-grund-sö

1  1 : 20
dragstag-pelare, 1

2  1 : 20
dragstag-pelare, 2

3

 1 : 20
dragstag-pelare, b

4  1 : 20
dragstagstag-grund-nv

5 1 : 20
grundplåt-grund

6

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

PR
O

D
U

C
T

Bottenplan
0

1

Grund
-300

6
K-24.6-022

Detan
dragstag
d=16

Fästplåt enl.
K-24.6-004

Detan
infästning
d=16

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

66

20
0

90
14

5 Stålbricka 12 mm
enligt K-24.6-022

40.67°

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

20
0

16
1

66

80

Stålbricka 12 mm
enligt K-24.6-022

28.99°

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

66

20
0

132
86

Stålbricka 12 mm
enligt K-24.6-022

61.50°

Bottenplan
0

1

Grund
-300

6
K-24.6-022

Detan dragstag
d=20

Fästplåt enl.
K-24.6-004

Detan infästning
d=20

Bottenplan
0

B

Grund
-300

Fästplåt enl.K-24.6-004
Peikko JPL 150*200

a7125a7125

ScaleChecked by
Drawn by

Date

Project number

www.autodesk.com/revit
 1 : 20

20
10

-1
2-

22
 1

0:
15

:4
3

Infästningar dragstag

1.0

Fallstudie

Klas Bosaeus

2010-01-01

Author
Checker

K-24.6-022

No. Description Date

 1 : 20
dragstag-grund-sö

1  1 : 20
dragstag-pelare, 1

2  1 : 20
dragstag-pelare, 2

3

 1 : 20
dragstag-pelare, b

4  1 : 20
dragstagstag-grund-nv

5 1 : 20
grundplåt-grund

6

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

PR
O

D
U

C
T

Bottenplan
0

1

Grund
-300

6
K-24.6-022

Detan
dragstag
d=16

Fästplåt enl.
K-24.6-004

Detan
infästning
d=16

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

66

20
0

90

14
5 Stålbricka 12 mm

enligt K-24.6-022

40.67°

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

20
0

16
1

66

80

Stålbricka 12 mm
enligt K-24.6-022

28.99°

2

Låsmutter M16

Limträkloss

Detan dragstag d=16

66

20
0

132

86

Stålbricka 12 mm
enligt K-24.6-022

61.50°

Bottenplan
0

1

Grund
-300

6
K-24.6-022

Detan dragstag
d=20

Fästplåt enl.
K-24.6-004

Detan infästning
d=20

Bottenplan
0

B

Grund
-300

Fästplåt enl.K-24.6-004
Peikko JPL 150*200

a7125a7125

ScaleChecked by
Drawn by

Date

Project number

www.autodesk.com/revit
 1 : 20

20
10

-1
2-

22
 1

0:
15

:4
3

Infästningar dragstag

1.0

Fallstudie

Klas Bosaeus

2010-01-01

Author
Checker

K-24.6-022

No. Description Date

 1 : 20
dragstag-grund-sö

1  1 : 20
dragstag-pelare, 1

2  1 : 20
dragstag-pelare, 2

3

 1 : 20
dragstag-pelare, b

4  1 : 20
dragstagstag-grund-nv

5 1 : 20
grundplåt-grund

6

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

PR
O

D
U

C
T

1. INLEDNING                                                          2. METOD                                                          3. RESULTAT                                                         4. ANALYS                                                          5. SLUTSATS



4. ANALYS

Nedan besvaras de intervjufrågor som berörts av både fallstudien 
och intervjuerna utifrån en analys av resultatet i respektive del.

Upplever du att interaktionen mellan arkitekt och konstruktör skett på 
ett tillfredställande sätt?
Ja, eftersom jag i fallstudien agerat både konstruktör och arkitekt 
är det svårt att påstå att jag inte haft koll på vad det estetiska valet 
gjort för den tekniska lösningen eller vice versa när jag projekterat.

I verkliga projekt tror jag dock problemen är större än vad både 
arkitekter och konstruktörer vill ge sken av eller är medvetna om. 
I intervjuerna var det ingen som på den här frågan uttryckte något 
akut problem. Men under senare delen av intervjuerna kom det 
ofta upp mer problem än vad de tidigare ville medge. I Sverige är vi 
inte särskilt framgångsrika internationellt med vår arkitektur vilket 
jag tror detta är en bidragande orsak till. Mycket baserar jag det 
även på slentriankommentarer som fällts både under intervjuerna 
men också under hela examensarbetet toalt sett, då jag spenderat 
mycket tid runt konstruktörer och arkitekter. Under intervjuerna 
föreföll det som att alla försökte svara så diplomatiskt som möjligt 
vilket inte blev trovärdigt när kommentarer om ”sandlådsarkitektur” 
eller ”fyrkantigt tänkande” kunde fällas så fort diktafonen stänkts 
av. 

I vilken typ av projekt tror du att det fungerar bättre/sämre?
Svårt att svara på då jag inte varit involverad i skarpa projekteringar, 
men jag kan tänka mig att mycket går att relatera till personkemi 
och det egna intresset för den andres specialitet. Finns ett eget 
intresse finns det också oftast en respekt och en förståelse för olika 
krav. Intresset tror jag kan härledas till stor del till både utbildning 
och företagsidé. Berörs den andre konsultens specialitet under 
respektive utbildning tror jag en grund läggs till åtminstone en 
förståelse för vad den andres krav grundar sig i. 

Hur tror du ett närmare samarbete skulle uttrycka sig, dels under 
projektet och dels I slutresultatet?
Jag är helt övertygad om att ett närmare samarbete är gynnsamt 
i alla typer av projekt. Ett närmare samarbete skulle öka insynen i 

den andres arbetssätt och vilka krav som ställs på denne. Under 
processen tror jag att det skulle uttrycka sig som en tidvinst och i 
byggbarare hus. I slutprodukten tror jag det i bästa fall skulle resultera 
i en smartare arkitektur där arkitektoniska kvalitéer inte behövts 
förändras utifrån en senare idé om bärning. I sämsta fall tror jag det 
skulle bli oförändrat resultat men med en effektivare process.

Ser du några fördelar/nackdelar med att en och samma person agerar 
både	konstruktör	och	arkitekt,	förutsatt	att	kompetensen	finns?
Förutsatt att kompetensen finns har jag svårt att se några nackdelar 
med det. Det enda som skulle kunna vara ett problem skulle väl 
kunna vara att i stora projekt kan tiden bli ett problem, men det 
skulle ju kunna lösas genom att flera ”arkitektingenjörer” jobbar 
ihop med samma projekt, på precis samma sätt som både arkitekter 
och konstruktörer gör var för sig idag. 

Det största problemet ligger dock redan i frågan. Hur skall man 
säkerställa att kompetensen finns så att man inte får två halvbra 
resultat? Jag kan inte riktigt se hur en sådan utbildning skulle se ut. 
Jag tror det går att komma ut från skolan och kunna lite av varje, 
men för att bli bra på kombinationen tror jag att man måste vara 
riktigt bra på båda sakerna var för sig först. Så att komma ut från 
skolan och börja agera som båda delarna tror jag inte på utan det 
krävs nog att man jobbar som båda arkitekt och som konstruktör 
var för sig innan man kan kombinera dem fullt ut med ett lyckat 
resultat. 

I fallstudien märkte jag att eftersom jag var medveten om mina 
egna begränsningar som konstruktör och även begränsningar rent 
tidsmässigt fattade jag vissa beslut gällande utformningen baserade 
på tidsbrist eller vetskapen om tekniska svårigheter.  Det är givetvis 
inte önskvärt ur utformningssynpunkt eller forskningssynpunkt. Det 
är faran med att använda sig av den metod som valdes, att jag själv 
var så involverad i fallstudien gör resultatet starkt beroende av mig 
och min förmåga.

Jag tror ändå att oberoende av hur ”bra” resultatet är rent 
statiskt eller arkitektoniskt kan korrekta slutsater dras utifrån en 
forskning som belyst problemet från två håll. Utan den handfasta 
forskningsmetoden hade inget skarpt projekt kunnat studeras och 
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allt resultat hade baserats på åsikter från aktörer som aldrig bedrivit 
den aktuella typen av projektering. 

Vissa utformningsmässiga detaljer har jag fått en djupare förståelse 
för när jag tittat på dem med en konstruktörs ögon. Jag tycker 
definitivt att jag fått en bättre insikt i olika detaljer som jag tidigare 
inte tänkt på. Det här blir en gynnsam effekt av att som arkitekt 
rita projektet djupare. När jag till exempel gjorde ett snitt på en 
yttervägg kunde jag styra var spikraden på panelen skulle hamna 
beroende på vart jag placerade läkten. Den typen av djup och insyn 
i byggnadsdelarna tror jag enbart gynnar arkitekturen.  

Under fallstudien har jag ju också använt mig av de konstruktiva 
elementen i utformningen på ett annat sätt än jag gjort i tidigare 
projekt. Att kunna fatta det beslutet och förstå dess innebörd kan 
jag inte annat än betrakta som en fördel.

En av de saker som gör det svårt för arkitekter att argumentera för 
sina val är att deras krav om rumsupplevelser och känslan i huset är 
väldigt svåra att mäta och sätta ett konkret värde på. Jämför man det 
med en konstruktör kan han/hon i samma situation exakt berätta 
att ett visst val medför så mycket tjockare bjälklag som kostar så 
mycket mer. Det är ju helt klar t en fördel att kunna ha båda de 
typerna av argument. Om du som arkitekt kan ”backa” upp dina 
val med en teknokratisk argumentation har du nog vunnit ganska 
mycket. På samma sätt tror tycker jag att konstruktörer bör göra för 
att övertyga en arkitekt om ett bärande koncept, belys stommen 
arkitektoniska fördelar och inte de praktiska. Sammanfattande tror 
jag att det gäller att vara medveten om vem man pratar med och 
med vilka argument man bör försöka övertyga honom/henne.

I dagsläget är det oftast, lite beroende på projekt, konstruktionen som 
är en följd av utformningen, tycker du att det är rätt väg att gå?
Förutsatt att de traditionella rollerna behålls så tycker jag det, jag 
ser ingen annan ände att börja i om utformning och konstruktionen 
utförs av olika personer. Men delvis kan det kanske minskas genom 
ett tätare samarbete där de följer varandra något mer än uteslutande 
konstruktion som följd av utformning. 

Om man istället föreställer sig ett projekt med en ”arkitektingenjör” 
blir det av naturligt skäl inte lika linjär t. Eftersom det är svårt att 
inte tänka på det ena när man jobbar med det andra blir processen 
annorlunda.  Alla idéer räknas givetvis inte igenom, men det görs 
kontinuerliga utvärderingar av vad de olika idéerna resulterar i för 
typ av konstruktioner.

Finns det några delar av utformningsvalen som försvårat de tekniska 
lösningarna?
Det är inget som direkt har försvårat, däremot har vissa val gjorts 
med avseende på både estetik och funktion som inte varit optimala 
för konstruktionen. Eftersom jag valde ett balk-pelar system blandat 
med bärande regelväggar har jag underlättad för en mer flexibel 
byggnad med stora fria ytor. Om jag däremot enbart använt mig av 
bärande regelväggar hade konstruktionen förmodligen blivit billigare. 
Sen gjorde jag ju en medveten överdimensionering då jag valde tre 
dragstag i det sydvästra hörnet av huset.

I en beslutsfattande situation, med avseende på teknisk lösning, hur 
påverkande låter du utseendet vara?
Det här är en av de punkter som jag anser att det finns mycket 
att tjäna på om kunskap inom båda områdena finns hos samma 
person. Anledningen är att det ger ett verktyg att kunna värdera 
alla utformningsval på ett helt annat sätt. Rent generellt går det inte 
att svara på frågan eftersom alla problem har olika förutsättningar. 
Men som exempel från fallstudien kan återigen nämnas bärande 
regelväggar kontra ett balk-pelar system. Där hade jag ett verktyg 
för att utvärdera om det extra stålet var värt den fria ytan. 

Skulle du se det som en fördel att ha konstruktionen mer i åtanke vid 
utformningen?
Nu hade jag ju det under den här fallstudien och det enda jag 
kan dra paralleller till är andra skolprojekt där jag inte utfört några 
konstruktionsberäkningar på projektet. Utifrån det så kan jag säga 
att jag känt mig något begränsad. Men det är en begränsning som jag 
tror försvinner helt vid en större kompetens och erfarenhet inom 
byggkonstruktion. Finns den kompetensen tror jag begränsningen 
snarare byts ut mot en fördel.

Förutsatt att en erfarenhetsmässig kompetens finns inom byggteknik 
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och konstruktion tror jag att det är övervägande positivt. Visserligen 
märkte jag att som arkitekt tänker man ofta nerifrån och upp i de 
lägen när man som konstruktör tänker uppifrån och ner. Skillnaden i 
arbetsprocessen för de två yrkesrollerna är ändå ganska påtaglig. En 
förmåga som ofta besitts av projektledare är förmågan att överblicka 
och lyckas pendla mellan detaljer och helhet. Den förmågan tror 
jag bör utvecklas hos arkitekt/konstruktör om han/hon skall lyckas 
integrera de två tankesätten på ett lyckosamt sätt.

Vilka delar av konstruktörens arbete påverkar mest de arkitektoniska 
kvaliteterna? 
De delar som påverkat mest i denna fallstudie är inte bra referenser 
för att de grundar sig i vad som konstruktionsmässigt upplevts som 
besvärligt att dimensionera på ett korrekt sätt. Vad frågan syftar 
på är konstruktionselement som genom hur de ”måste” se ut 
påverkar de arkitektoniska kvalitéerna mest. Det är visserligen inte 
ovanligt att vissa delar av samma anledning blir betydande även om 
dimensionering utförs av en erfaren konstruktör.  Dock tror jag inte 
samma delar upplevs som problem av mig respektive en mer luttrad 
konstruktör. 

Vad jag upplevt som problem som påverkat utformningsvalen är 
framförallt stabilisering i taket. Som lösningen blev är det ett färdigt 
taksystem från Plannja med tunnplåt i två lager. Det valet hade inte 
gjorts av enbart estetiska skäl.
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5. SLUTSATS

Kan disciplinen av en arkitekt och disciplinen av en konstruktör 
kombineras fullt ut i en och samma person, i så fall vilka projekt lämpar 
sig bäst?

Ja, det kan de! Men det krävs en förändring i den akademiska 
utbildningen för att det skall vara möjligt. 

Två olika typer av projekt tror jag kan vara lämpliga, det ena är 
projekt där bärverket har ett egenvärde för utformningen. Turning 
torso med sitt utanpåliggande fackverk är kanske ett av de kändaste 
exemplen på svensk mark som har utformats med ett synlikt 
bärverk. 

Det behöver inte vara projekt där det görs ett aktivt val att stommen 
skall bli ett uttrycksmedel. Det finns många byggnadstyper där en 
konstnärlig touch på stommen skulle öka dess kvaliteter avsevärt, 
broar & arenor är exempel på den typen av byggnader.
Den typen av projekt kräver en spetskompetens inom 
konstruktionsteknik och det är därför jag tror att här är det inte 
projekttypen som är avgörande utan mängden kompetens som är 
det kritiska. 

I den här typen av projekt tror jag att det är arkitekturen som är 
den stora vinsten. 

Den andra typen är projekt av mindre karaktär där varken utformning 
eller konstruktion är särskilt komplicerade. Vad jag syftar på är projekt 
där funktionerna gynnas av att ritas av någon med ett arkitektoniskt 
tänkande och som vet hur människor rör sig och upplever rumsliga 
sammanhang. Samtidigt kan den typen av projekt inte ritas fullt ut 
av en arkitekt utan måste dimensioneras av en konstruktör. Här 
skulle en ”arkitektingenjör” med tillräckliga kunskaper inom varje 
område kunna utforma och dimensioner till exempel en idrottshall 
eller lagerlokal.

I den här typen av projekt tror jag att det är en ekonomisk vinst att 
jobba på det sättet.

Hur kan kunskap inom både konstruktion och arkitektur kombineras i 
ett tidigt stadium i byggprocessen?

Om denna kunskap ligger hos två personer tror jag den bör 
kombineras i det skede då arkitekten har ett program för byggnaden 
men ännu inte börjat skissa. Här bör konstruktören finns med som 
ett bollplank för idéer. 

Konstruktörer som ofta kanske ses som lite fyrkantiga är nog mer 
kreativa än vad många tror. I mina ögon är kreativitet problemlösning, 
att klura ut lösningar på nya problem. Den enda skillnaden mellan 
arkitekter och konstruktörer är problemen. Här tror jag därför att 
konstruktörens tekniska stöd under skissarbetet i kombination med 
en viss kreativitet skulle avhjälpa många problem samt stödja en 
bättre arkitektur.

Om kunskapen ligger hos en och samma person som i den tidigare 
frågeställningen är kombinationen redan gjord, då blir frågan hur 
arbetssättet skall se ut. Min egen arbetsmetodik under fallstudien i 
det initialla arbetet började med att kar tlägga mina förutsättningar 
som utgjordes av bygglovshandlingarna. Därefter konkretiserades 
programmet för byggnaden, programmet utgick från beställarens 
krav på fastigheten. Härefter påbörjade jag ett skissarbete som 
pågick kontinuerligt under hela projekteringen. Ibland fick tekniska 
lösningar bli ”onödigt” komplicerade till fördel för utformingen och 
ibland fick de bli effektiva på bekostnad av utformingen, men de 
strävade alltid efter att gynna varandra. 
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Blir den ena delen, konstruktion eller utformning, lidande till följd av 
kunskaper inom den andra?

Nej, det tror jag inte. Tillsamman med i princip samtliga intervjuade 
personer tror jag att det enbart ger fördelar förutsatt att erforderlig 
kompetens kan säkerställas. Den största fördelen tror jag blir att 
konstruktion inte behöver ”flytta” på arkitekturen på grund av att 
arkitekten inte haft de rätta kunskaperna i statik under utformingen. 

En annan viktig fördel är att ett ”dubbelt” kunnande skulle ge ett verktyg 
för att väga arkitektens krav mot konstruktörens. Precis som beskrevs 
på den förra frågan gjordes under projekteringen avkall på antingen 
teknik eller utformning i vissa lägen. När avkallen gjordes kunde jag 
analysera för- och nackdelarna beroende på vilket val som gjordes.

Den enda risken jag ser med att sammanföra kompetenser på det här 
sättet är att inget möte eller diskussion äger rum på ett naturligt sätt 
mellan respektive part. Det är inte unikt för just dessa dicipliner utan 
är något som är viktigt i alla former av sammarbeten. Om ingen annan 
konsulteras som har en annan syn på hur saker bör se ut förloras 
ett möte där man som arkitekt eller konstruktör måste försvara sin 
ståndpunkt. Att fösvara sin ståndpunkt leder ofta till att man mer kritiskt 
granskar sig själv, vilket jag ser som något positivt.
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För att återkoppla till inledningen skulle jag vilja belysa citatet från Le 
Corbusier igen;

”Arkitektur är konst, ett emotionellt fenomen, utanför konstruktionsfrågor 
och utöver dem. Syftet med byggande är att få saker att hålla ihop, 
med arkitektur att beröra oss”  

Utan att på något sätt förringa denna fantastiskt betydelsefulla arkitekt 
skulle jag vilja omformulera citatet utifrån hur jag ser på saken efter att 
ha genomfört detta examensarbete.

”Ibland är arkitektur konst, ibland är konstruktion arkitektur. Tillsammans 
berör det människor genom att bilda konst, funktion och samhälle, inget 
underordnat det andra.”
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Jag kan börja med att fråga om du tycker att samarbetet 
mellan  arkitekter och ingenjörer fungerar på 
tillfredsställande sätt?

Ja, de är svårt att svara på generellt utan är väldigt beroende 
på projekt till projekt. Några projekt bra och många projekt 
mindre bra, men det kan ju alltid bli bättre.

Ok, då kommer följdfrågan naturligt, vilken typ av projekt 
är det som det fungerar bättre eller sämre i? Beror det på 
entreprenadtyp, storlek, stomme eller verksamhet etc?

Det är nog mer en personfråga skulle jag säga och hur den 
arkitekten jobbar. Just när man är konstruktör uppskattar 
man ju gärna en arkitekt som kan tänka lite utifrån bärning 
också. Att det finns ett tänk, oftast är det så att arkitekten 
har varit med och ritat något och så får konstruktören det 
utan att någon annan konstruktör har tittat på handlingarna 
innan. I det skedet kan projektet ha kommit ganska långt 
och man får en förfrågning på mängder av stål och betong 
och man får i det skedet gå igenom plan för plan och 
försöka hitta en stomme som fungerar. Där ser man ofta 
brister att det inte finns ett ursprungstänk, det håller inte 
i sig självt. Här måste konstruktören gå in och stoppa in 
pelare och nya betongväggar och kanske förstöra en del av 
de arkitektoniska kvalitéerna. De är lite tråkigt för om en 
arkitekt kunde tänka lite basic på hur en stomme bör vara 
uppbyggd och se ut för att över huvud taget ska vara möjlig 
att vara bärande skulle den arkitekten ha mycket att vinna 
för det är lite tråkigt att komma med pelare i rum som 
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skulle vara utan pelare. Och man gör inte om all arkitektur 
utan oftast ser man bara till att huset faktiskt kan stå. Om 
en arkitekt från början förstod att det förmodligen kommer 
behövas ett stöd där hade han/hon kanske arrangerat hela 
rummet annorlunda från början. Nu kommer det bara en 
pelare och så accepteras den och sen står den där utan att 
förhålla sig till något annat än just bärförmåga.

Är det oftast så att den ”bara accepteras” så att säga?

Ja oftast är projektet så pass långt gånget att det inte finns 
mycket annat att göra. Eller så ser man att det här faktiskt går 
att rädda, men då blir det till ett dyrt pris. Det blir väggskivor 
och saker får hängas upp kors och tvärs för att inte förstöra 
det. Det är väl det man börjar med, att försöka rädda det 
arkitektoniska och får man till det blir det oftast en dyr 
lösning med hårt armerade bjälklag och långa spännvidder. 
Då blir det oftast svårt att rita, och är det svårt att rita blir 
det oftast svårt att producera också.

Tror du det skulle ge någon skillnad om NCC hade ”in house” 
arkitekter och inte köpte tjänsten, eller att konstruktören 
satt på arkitektkontoret? 

Ja, jag har tittat lite på det där och hur man projekterar i 
andra länder. I USA använder man sig av något som kallas 
”big room”, det innebär att man samlas alla i samma rum, 
projektledare, projekteringsledare, arkitekt, konstruktör och 
el etc. Alla sitter där och jobbar samtidigt och det är det 
projektet man jobbar med, inget annat projekt gäller. Då blir 
det väldigt korta beslutsvägar och det är möten i princip 
varje dag då man ser vad som behöver göras. Kommer man 
så långt blir det nog en stor skillnad. Det är ju i princip vad du 
frågar, om en arkitekt och en konstruktör skulle sitta i samma 
rum och jobba skulle det ge en positiv skillnad.

Finns det något som talar för att vi inte kan använda det i 
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Bilaga 1, Intervjuer
Referat av samtliga genomförda intrevjuer.

Intervju med Dick Sjölund, sektionschef på NCC Teknik
Dick har tidigare jjobbat som konstruktör på Skanska och har under en 
tid på NCC jobbat som projektledare på boendeavdelningen.



Sverige idag?

Nej, det är bara att sätta ner foten och säga att nu gör vi så 
här. Men det är naturligtvis en organisationsfråga som kräver 
en omfördelning av resurser. Där gäller ju bara ett projekt 
åt gången medans vi här har flera stycken parallellt med 
varandra. Idag jobbar ju NCC med strategiska arkitekter 
som ska ha kunna våra plattformar, hur vi jobbar och 3D 
biten så på sätt och vis har man ju styrt upp det lite halvt.

Om man skulle dra samarbetet till sin spets, att en och 
samma person skulle agera arkitekt och konstruktör, vad 
ser du för för och nackdelar med det?

I små projekt tror jag det skulle fungera ganska bra och jag 
tror att det skulle vara ganska roligt att jobba på det viset. I 
större projekt behöver det vara mer nischat även om det 
fortfarande är en fördel om arkitekten kan tänka som en 
konstruktör.

I mindre projekt säger du, varför då? Beroende på kraven 
på kompetens eller tid eller hur menar du?

Enbart på grund av tidsaspekten, för man har ofta en 
begränsad projekteringstid på sig och för att hinna med kan 
inte projekten vara hur stora som helst. Spetskompetensen 
måste fortfarande finnas där, gånger 2. Men tiden är det 
stora problemet i större projekt på grund av mängden 
ritningar som måste produceras, men det klart det kan ju 
delas upp på något sätt kanske. Utomlands, har jag förstått, 
har arkitekten bättre koll på konstruktion och har hand om 
helheten på ett annat sätt, också det statiska. Det funkar ju 
så länge man tillräckligt många personer i projektet.

Du tror inte att konstruktörsögonen kan stå i vägen för 
arkitektögonen eller vice versa. 

Absolut inte, jag tror snarare att om man ska vara en riktigt 
vass arkitekt måste man kunna en del konstruktion också. 
Det står inte i vägen utan det kompletterar bara och det är 
då man kan få till den riktigt häftiga arkitekturen. När man 
använder saker som verkligen fyller en funktion, t.ex. om 
man har ett fackverk på utsidan av en fasad som bär hela 
stommen, (se turning torso, författarens anmärkning), eller 
om man har ett påklistrat fackverk på utsidan som inte fyller 
någon funktion, då är det bara penningförstörelse. 

Utifrån hur projekteringsprocessen ser ut idag kan du tänka 
dig någon förändring för att underlätta samarbetet mellan 
arkitekter och konstruktörer? Utöver det här ”big room” 
som vi pratade om innan.

Ja det skulle väl vara modelsharing, som finns i t.ex. Revit 
som möjliggör att man kan sitta på olika kontor och jobba 
i samma modell. I programmet finns det rutiner som i fallet 
att jag begär att flytta en pelare så skickar programmet 
en förfrågan till övriga inblandade i modellen som måste 
godkänna min förfrågan. Som det ser ut nu sitter ju alla på 
olika med olika program och lägger in varandras DWG-
filer som externa referenser. I slutet stoppas sen allt in i 
Navisworks och krocktestas. 

Nu när vi är lite inne på det, uppfattar du det som en tidsförlust 
när du och ditt system sak börja hantera handlingar som 
kommer in från arkitekten?

Där har vi löst det genom att ha en Cad-manual där det 
står hur man ska jobba och där väljer man oftast DWG som 
utbytesformat. Så det är inget större problem hos oss. 

Anser du att arkitekter generellt sett är medvetna vad olika 
utformningar ger för konstruktioner och kostnader?
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Väldigt olika, ibland är arkitekten väldigt kostnadsmedveten 
men oftast inte skulle jag tro. Det är ju väldigt sällan dem 
som agerar beställare och håller därmed sällan i plånboken. 
Det är ju synd eftersom många val av arkitekten som anses 
för dyra prutas bort och i slutändan har dennes projekt 
försvunnit. Om arkitekten kunde eller ville, vad det nu 
beror på, göra den bedömningen på ett mer realistiskt sätt 
skulle bedömningen bli bättre. 

Som det ser ut idag är det väl egentligen projektledaren 
som får bedöma vad som skall behållas och vad som skall 
prutas bort?

Ja, jag har ju jobbat som projektledare på boendeavdelningen 
här på NCC så jag vet ju lite hur det funkar. Och som 
projektledare var det ju mitt uppdrag att se till att vi skapade 
en produkt som var så attraktiv att den gick att sälja. Därför 
var jag mycket mer mån om de arkitektoniska värdena i 
huset än resten av ”bostad” som skulle bygga det för en 
viss projekteringspeng. Dom var då mer inne på att pruta 
bort vissa saker för att sänka projektets kostnader medans 
jag försökte dra i bromsen för att behålla mervärdet 
i projektet. Eftersom jag inte är arkitekt hade jag då en 
dialog med arkitekten för att förstå hans tankar och vad 
vissa rationaliseringar skulle innebära. Jag tror att det skulle 
vara nyttigt för många arkitektkontor att agera byggherre 
ibland för att bli tvungna att tänka på kostnader. Min bror 
gjorde faktiskt sitt exjobb om det, arkitekt som beställare. 
 
Men oavsett om de agerar beställare eller inte så måste de 
ju i de flesta fall ändå argumentera för sina val för att få se 
dem i den slutliga produkten.

Ja absolut. Dem kan ju få se sina projekt sågas sönder och 
prutas bort och tappa all motivation och i slutändan inte 
vilja sätta sitt namn på det. Jag vet faktiskt inte om en del 

av problemet ligger i kommunikationen, har man inte en 
gemensam målbild av vad man ska bygga blir det ju problem. 
Det måste uttryckas tydligt, om det ska vara lyxbostäder 
eller inte.

Tror du att ditt arbetssätt som konstruktör skulle förändras i 
det fall du besatt djupare kunskaper inom arkitektur?

Det tror jag inte, inte som konstruktör, snarare som arkitekt 
om jag kunde mer om konstruktion. Som konstruktör får jag 
ju en färdig skapelse som jag inte ska lägga mig i, jag ska bara 
få den att bära. De är så långt borta i mina tankebanor att jag 
skulle gå in och pilla i hans ritningar, det skulle jag ju behöva 
någon form av mandat för.

Kan du peka på några typiska saker i konstruktörens arbete 
som utformas av denne och får en faktisk påverkan på 
utseendet på slutprodukten. 

Jag tror att det är vanligare om vi börjar prata plattformar 
där det finns bestämmelser i plattformen hur visa saker 
skall utformas. Exempelvis en tröskel mellan ett vardagsrum 
och en veranda kanske vill minimeras av arkitekten för att 
förlänga rummet ut. Plattformen för boendet säger dock att 
tröskeln måste vara si och så p.g.a. fukt. Så absolut påverkar 
våra tekniska lösningar rumsbildningar, särskilt eftersom vi 
befinner oss i den klimatzon som vi gör.

Skulle du säga att graden av samarbete beror av personkemi 
eller graden av erfarenhet?

Svårt att säga, båda är verkliga faktorer. Jag kommer ihåg ett 
projekt där jag inte fick till spännvidden i ett konferensrum 
utan skulle bli tvungen att ställa en pelare där det inte fick 
vara en pelare. Jag rådfrågade min mer erfarne kollega och 
han visade att vi kan hänga upp lasten så här, åtta våningar upp 
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och föra ut den till fasaden. Då var det löst, men å andra 
sidan blev det en extremt dyr lösning i förhållande till att 
ha en pelare i rummet istället. Här kan erfarenheten spela 
en negativ roll då viljan att lösa problemet blir en utmaning 
i sig och det blir kanske en orealistiskt stor kostnadspost. 
Där kanske man ska strunta i ”pusslet” och ha en dialog 
med arkitekten och utforska en alternativ lösning med 
pelaren i rummet. Då får man förklara merkostnaden och 
diskutera om det är värt att lägga en halv miljon på att 
slippa pelaren?

Finns det några generella eller tidstypiska utformningsval 
hos arkitekter som försvårar för dig i ditt arbete?

Oftast så är ”normalplanet” i huset, de upprepande planen, 
inte problemet utan det är i entréplan och källare som 
någonting händer. Där tappas ofta lasten bort och pelare 
måste dimpa ner både här och där för att rädda det. Sen 
kan man ju tycka att arkitekter borde ha som en liten 
käcklista att ungefär var 4,5 m kommer en pelare i fasaden 
för att inte nedböjningen skall bli så stor så då bör inte 
fönstren skena hur som helst i förhållande till varandra. 
Det är ofta ett typiskt problem i tidiga skeden i projekt. 
Handikappanpassning och tillgänglighet kan ofta bli lidande 
på grund av sådana här saker. Om en vägg ritats 120 mm 
och sen måste bli 200 mm för att vara bärande kanske inte 
tillgänglighetskraven längre kan uppfyllas, och här igen då så 
är projektet för långt gånget för att ändra. 
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Intervju med Cecilia Wallin & Åsa Bronge, utvecklare av NCC:s 
boendeplattform på avdelningen NCC housing.

Både Åsa och Cecilia är utbildade arkitekter som har praktiserat 
arkitektyrket i dess mer traditionella bemärkelse och frågorna 
koncentreras därför runt frågorna framtagna för just arkitekter. Både 
Cecilia och Åsa benämns som I men Cecilia med turkos text och Åsa 
med blå text. 

Upplever ni att interaktionen mellan arkitekter och 
konstruktörer sker på ett tillfredställande sätt?

De är ju väldigt olika om man ska försöka dra sig till minnes 
hur det var, beror ju helt på hur konstruktören är funtad 
och hur projektledaren för ihop projektgruppen. Oftast 
har man ett bra samarbete med konstruktören så länge 
man får kontakt med dem i ett tidigt skede.

Vilken typ av projekt är det som det fungerar bättre eller 
sämre i? Beror det på entreprenadtyp, storlek, stomme 
eller verksamhet etc.

Här beror det mycket på om båda parter finns med från 
början i projektet eller inte. Finns det de har man bättre 
förutsättningar att komma fram till gemensamma mål med 
projektet.

Jag tror att när det fungerar bra är när det finns en uppgift 
att lösa som har en konstruktionskaraktär. I ett vanligt lite 
mer standardaktigt projekt är behovet av interagera med 
varandra rätt så litet. Men ska man göra något som är lite 
mer utmanande så är båda parter lite mer intresserade av 
att prata med varandra.

Hur tror ni ett närmare samarbete mellan de två 
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disciplinerna skulle uttrycka sig, dels i den färdiga produkten 
och dels under projektets gång?

Jag tror det skulle bli en snabbare process om man är 
involverade med varandra från början så det inte blir 
stafettpinne och en massa omtag. 

Jag tror även att man kan komma fram till nya, vackrare 
lösningar om jobbar tätare. De gånger då jag suttit och 
jobbat tajt med en konstruktör har jag visat min formidé 
och han/hon har tillsammans med mig skissat på hur det 
kan fungera rent konstruktivt. Jag kan tycka att min idé blivit 
förfinad av konstruktören. Är det istället så att man jobbar 
mer separerat och har sin färdiga formidé som man jobbat 
utifrån blir det mycket svårt att gå vidare om den inte visar 
sig fungera rent konstruktivt.

Om man skulle dra samarbetet till sin spets, att en och 
samma person skulle agera arkitekt och konstruktör, vad ser 
du för för och nackdelar med det?

Det finns ju en risk att det blir en av två saker, en 
designorienterad arkitekt eller en eller en rationell arkitekt. 
Det kan ju bli så att den här arkitekten blir mer av en 
konstruktör som tänker att allt måste vara så otroligt 
rationellt och realistiskt så att han/hon tappar lite av den 
här galenheten som kan finnas i viss typ av utformning. Men 
egentligen så tror jag inte så jättemycket på det utan jag ser 
det nog mer som en fördel att ha kolla statiken. I bästa fall 
leder det till att det faktiskt resulterar i innovativa lösningar 
som är lätta att realisera för att det finns en statisk förståelse 
i formgivningsskedet. 

Sen är ju tiden en begränsning i större projekt som jag tror 
gör att man måste välja läger så att säga. 
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När ni var verksamma som ritande arkitekter, ansåg ni då 
att konstruktörer är medvetna om vad deras lösningar får 
för påverkan på det arkitektoniska?

Ibland och ibland inte, vissa konstruktörer har ju en enorm 
känsla för det. Jag kommer ihåg just en konstruktör som 
jag satt tillsammans med och utformade ett bjälklag som 
skulle ha ett visst uttryck, lite svävande så. Då fungerade 
samarbetet jättebra, men andra gånger har det ju varit raka 
motsatsen. Då dem tittat på en och sagt; ”vadå, det måste 
ju hålla”.

Kan ni tänka er vad det beror på, att det är så varierande?

Dels tror jag det handlar om erfarenhet och skicklighet och 
göra, hur säkra dem kan känna sig på att lösa uppgiften. Sen 
har det nog mycket med eget intresse att göra.

Och hur dem är upphandlade också tror jag, är konstruktörer 
och installatörer upphandlade till lägsta lägsta pris och 
egentligen bara skall lägga på sitt ovanpå arkitektens ritning 
blir ju inte engagemanget så stort. Det handlar mycket 
om hur man har startat och vilka förutsättningar man fått 
genom projektets organisation. Samtidigt som jag håller 
med Cecilia om att det egna intresset spelar in på precis 
samma sätt som det finns arkitekter som är mer eller mindre 
intresserade av byggnadsteknik och byggnadsdetaljer.

Tror ni att det intresset skiljer mycket beroende på om 
arkitekten eller konstruktören sitter hos en stor entreprenör 
som NCC eller på ett arkitektkontor?

Ja, det kan man väl förmoda.

Vilka delar av konstruktörens arbete påverkar mest 
resultatet av ditt arbete? 

Dimensioner är väl det mest generella.

Nu menade jag lite mer specifika byggnadsdelar.

Ja, takfötter och tak över huvud taget kan bli lite klumpiga 
ofta. Om man inte aktivt jobbar med det så blir det lätt lite 
fumligt och gränssnittet mellan vägg och tak blir inte snyggt.

Hur bestämmande låter ni teknik vara vid en beslutspunkt?

Konstruktionen är ju ändå en förutsättning, har man kommit 
fram till en viss konstruktion måste man ju göra det bästa 
av den situationen. Man jobbar ju mycket så åtminstone vi 
som jobbar utifrån plattformar. Sen måste man ju medvetet 
kontrollera vilka byggnadsdelar som finns i plattformen och 
att det går att bygga schyssta hus av det. Det ena ska ju inte 
råda helt över det andra, det blir en balansgång där man 
måste belysa det från alla håll innan man fattar beslut. 

I ett projekt är det ofta så att man får ju på något sätt utgå från 
vilka krav som finns hos respektive person. Vi som arkitekter 
kan ju alltid hävda tillgänglighetskrav och funktionskrav 
och säljande aspekter. Konstruktörerna däremot kan ju 
alltid hävda kraven på bärförmåga, vilket, om ingen annan 
lösning finns, måste blir bestämmande. Men den som fäller 
det slutgiltiga avgörandet är ju projektledaren beroende på 
kostnaderna. 

Oftast är det kostnaderna som tyvärr får vara 
bestämmande. 

Tror ni att arbetssättet som arkitekt skulle förändras i det fall 
ni besatt djupare kunskaper inom konstruktion. 

Jag tror man skulle få större självförtroende om man hade 
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större statiska kunskaper och man skulle nog få mer respekt 
också om man för sina designlösningar kunde argumentera 
på ett lite mer teknokratsikt sätt.

Hur skulle det uttrycka sig i själva arbetsprocessen som 
arkitekt tror ni?

Man skulle nog ömsom skissa och ömsom räkna, men det 
kan man ju göra nu också om man jobbar tajt med en 
konstruktör. Men det är absolut ingen nackdel att ha större 
statiska kunskaper, det kan jag bara se som en fördel

Ni tror inte att man som arkitekt skulle begränsas på något 
sätt?

Nej, jag tror inte det.

Jag har svårt att se det. Däremot kan jag tro att det blir 
svårt att hålla den typen av kunskaper vid liv med tanke 
på att man förmodligen kommer hamna i en polariserad 
roll. Det är ju alltid så när man diskuterar arkitektrollen 
i Sverige för man får ofta inte uppgifter som lirar med 
den typen av utveckling som du vill ha. Utomlands besitter 
arkitekter ofta mycket bättre kunskaper inom juridik och 
ekonomi men det beror också på att dom får den typen av 
uppdrag som gör att dom hela tiden utvecklas. Det spelar 
ingen roll hur utbildningen ser ut om man aldrig kommer i 
kontakt med det efter skolan. Man lär sig bara en bråkdel 
på skolan, det är ju faktiskt sen man verkligen får utveckla 
vad man påbörjat i skolan.

Vi pratade lite innan om att sitta nära en konstruktör och 
jobba under utformningen så att man kan bolla idéer i ett 
tidigt skede, i vilken utsträckning fungerar det så?

Ja, här på boende, eftersom vi jobbar med en plattform har 
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vi ju ganska bestämda byggdelar som används. Det minimerar 
ju behovet av det samarbetet. Här är konstruktören med lite 
senare och guidar kanske lite med spännvidder. Men vi vet ju 
att vår plattform klarar si och så många våningar av en viss 
typ av hus. Så här sitter vi väl inte så tajt egentligen. 

Så du skulle säga att ni här ändå har en ganska linjär 
process?

Ja, vi vill ju inte att den ska vara det men behovet av att 
sitta och skissa fram unika lösningar tillsammans är ju inte 
så stort när man bygger med plattformar. Men vi vill ju att 
den kunskap som behövs för att föra projektet framåt skall 
finnas där från början och man ska inte behöva göra loopar 
tillbaka.
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Intervju med Lars Pålsson, Arkitekt under egen regi

Lars har jobbat under egen regi sedan tio år tillbaka och har innan 
dess varit anställd på olika arkitektkontor. Han har jobbat med både 
ombyggnader och påbyggnader och med olika sorters verksamheter.

Upplever du att det funnits ett samarbete mellan dig och 
konstruktörer i dina projekt och har det varit tillräckligt?

Bland alla konsulter som man jobbar med är väl 
konstruktörer de som man känner sig närmast just för att 
de jobbar med huset i sig precis som jag, medan de andra 
är mer lösa påhäng. Jag tycker oftast att det är väldigt roligt 
att jobba med konstruktörer som oftast är väldigt skickliga 
på det dem gör.

Men är samarbetet tillräckligt?

Ja, de funkar bra men allt kan ju bli bättre.

Vilken typ av projekt är det som det fungerar bättre eller 
sämre i? Beror det på entreprenadtyp, storlek, stomme 
eller verksamhet etc?

Det finns ju många typer av projekt där lösningarna är 
ganska standardiserade och inte så komplicerade då krävs 
ju mindre samarbete och där funkar det oftast bättre. 

Hur tror du ett närmare samarbete mellan de två 
disciplinerna skulle uttrycka sig, dels i den färdiga produkten 
och dels under projektets gång?

Nu är det lite så att man ritar ett förslag och då har man 
ju en tanke på hur det skall bära. Sen kommer konsulten in 
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och förslår en mer specifik lösning och det är klart att den 
där infasningsperioden skulle säkert kortas av lite grann. Just 
att identifiera statiska problem tidigt i processen gör ju att 
man slipper göra om så mycket. Jag kan nog tycka att de krav 
som kommer från en beställare eller brukare kan orsaka lika 
mycket ändringar i och för sig. 

Just de här kraven, hur tycker du att de rangordnas i 
en diskussion. Arkitektens krav på t.ex. ljusinsläpp och 
tillgänglighet gentemot konstruktörens krav på bärighet.

Det finns utrymme för en diskussion, det klart att man varit 
med om sämre samarbeten där konstruktören sagt blankt 
nej. Men lite kan jag tycka att om det inte finns utrymme 
för någon diskussion, att konstruktionen på ursprungsidén 
inte går att lösa, så är det inte en särskilt bra idé. Man får 
rannsaka sig själv lite i ett sånt läge också och inte bara tycka 
att konstruktören är motsträvig.  

Vad tror förmågan att samarbeta beror på, erfarenhet, 
företagsanknytning, personkemi, etc.?

Jag kan inte säga att jag upplevt någon större skillnad vad 
gäller erfarenhet. Och det där med att sitta på samma 
företag, jag vet inte. Det finns ju sådana företag där man 
samlar alla konsulter under samma tak för att erbjuda 
kunden en helhetslösning. Jag kan förstå tanken med det, 
men jag är tveksam till om kunderna uppfattar det som 
särskilt förmånligt. Dels lägger man alla äpplen i samma korg 
på något sätt. Och så får kunden en väldigt stark motpart. 
Då kan ju kunden börja fundera på om alla snackat ihop sig 
för att gynna egna intressen och skapa jobb åt sig själva. Det 
dyker ju upp specialister hela tiden, ljud och ljus etc. Och 
alla specialister trycker alltid på att dem vill vara med tidigt 
i processen för att då kan man undvika många misstag. Men 
jag är skeptisk till det för att då har man alltid skapat ett stort 
projekt direkt som kan vara svårt att överge om det visar
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det visar sig ofruktsamt, pengarna rinner iväg så snabbt då. 
Visst blir samarbetet mellan konsulterna bättre men jag är 
skeptisk till hela grejen. Jag tror att målbilden kan tappas lite 
när man jobbar för många för nära varandra. Man bygger 
ju inte för att gynna varandra, man bygger ju för att gynna 
kunden. 

Vad tror du det finns för för och nackdelar med att en och 
samma person utformar och konstruerar. 

Det tror jag kanske inte på, eftersom vi gått mot allt fler 
och fler specialister tror jag att det är övermäktig att vara 
specialist på två saker. Jag tror på samarbetet men man går 
in med lite olika infallsvinklar och jag tror att det mötet kan 
vara ganska givande. 

Tror du konstruktörens ögon står i vägen för arkitektens, 
eller vice versa?

Nej det var inte så jag menade, jag menar bara att jag tror 
att det är svårt att pressa in så mycket kunskap i en och 
samma person.

Som det ser ut idag är ofta konstruktionen en följd av 
utformningen, tycker du att det är rätt att ha en sådan 
process?

Jag tror att man skulle kunna tjäna på att ha en mindre linjär 
process, där man jobbade tillsammans alla konsulter under 
en kortare tid med fler små möten. Men som branschen 
ser ut med separata kontor för de flesta discipliner är det 
sällan man jobbar med enbart ett projekt i taget. Det vill ju 
till en större strukturförändring i hela branschen. Men det är 
inget jag skulle motsätta mig, man kan nog tjäna mycket på 
att se över hela branschens struktur. Jag minns ett projekt 
där vi inte hade plats på kontoret att sitta och rita på så vi 

satt ute på bygget i baracker. Där kan man verkligen prata 
om att komma närmare verkligheten och entreprenören. 
Där kan man kanske säga att vi fick en lite mindre linjär 
process. Då utvecklades det säkert en del nya strukturer och 
arbetsformer. Jag tror att det vi tjänade på det var en del tid 
och kunskap och respekt för varandras yrkeskunskap. 

Skulle du se det som en fördel eller en begränsning att ha 
konstruktionen mer i åtanke under utformningen? 

Jag har väldigt svårt att rita något utan att tänka på 
konstruktionen samtidigt, konstruktionen är ju en väldigt 
viktig del i arkitekturen. Om man tittar på riktigt gammal 
arkitektur är ju konstruktionen oftast väldigt tydlig och blir 
nästan arkitektur i sig självt, typ gamla grekiska tempel. 

Vi har ju faktiskt en motsvarighet idag, i arenor och stora 
hallar där konstruktionen är väldigt framträdande.

Ja precis, där kan man ju inte skilja på det. I de lyckade fallen 
är ju konstruktionen och arkitekturen väl integrerade och 
skapar förutsättningar för varandra. De här konstruktiva 
delarna, t.ex. fackverksbalkar i en stor hall är ju vackra i sig. 

På vilket sätt skulle du säga att du tänker på konstruktionen 
under utformningsskedet, att du vill använda den som ett 
uttrycksmedel eller att den är en komponent som möjliggör 
min utformning?

Jag försöker nog utnyttja konstruktionen för mina 
arkitektoniska syften mer än jag använder den som ett 
uttrycksmedel. Men jag ser mig nog lite som en generalist som 
ska kunna lite av allt, eftersom jag börjar kan det inte vara ett 
förslag som är omöjligt att genomföra ur perspektivet från 
någon annan konsult. Därför måste jag ju kunna lite av allt.
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Skulle du säga att det tänket är tillräckligt i dagsläget, har 
du så att säga upplevt att det kommit in störande moment 
efter konstruktören gjort sitt? 

Ibland kan jag väl tycka det, ofta i projekt där funktionerna 
är spridda mellan planen. Om jag överst i ett hus har 
bostäder, i entréplanet affärer och i källaren ett garage så blir 
det problem för de olika funktionerna har så skiljda behov 
utifrån hur planen bör organiseras. Det kan ju förbättras 
genom att konstruktionen bestämdes tidigare eller i 
systembyggen där arkitekten känner till dess begränsningar. 
Då kan man ju ordna en stomme som passar bra in med 
lägenheterna samtidigt som det är anpassat för ett visst 
antal bilar att få plats mellan pelarna i garaget.

Anser du att konstruktörer generellt sätt är medvetna 
om vad deras konstruktionslösningar får för arkitektoniskt 
värde?

Svår fråga, konstruktören är ju oftast konsult precis som 
arkitekten och ska ju så att säga tillsammans lösa uppgiften. 
Jag tror att om du ritar åt t.ex. Skanska som använder mycket 
prefabricerade element vet ju alla från början på något sätt 
vad som gäller. Jag tycker i allmänhet att konstruktörer är 
ganska lyhörda och löser problemen.

Tror du att dem kan var för lyhörda, och lösa problemen 
till ett för högt pris?

Ja, precis som arkitekten kan rita något som är bra men 
dyrt. Jag tycker man har ett ansvar inför min beställare och 
vara lyhörd och ge dem vad dem vill ha. Om jag gör ett 
komplicerat förslag blir det en dyr konstruktion.

Finns det något som du tycker brukar lämnas åt slumpen 
lite grann och ritas av konstruktören som sen får ett uttryck 

i det färdiga projektet? Något som du förvånas över när du 
kommer ut och tittar på bygget?

Nej, jag tycker jag brukar få frågan av folk när man är ute 
och tittar på projektet när det är färdigt, ”blev det som du 
hade tänkt dig?”Det säger dem alltid med lite misstanke 
i rösten, men jag tycker alltid att det blir det faktiskt. Det 
enda jag kommer att tänka på är ett projekt där man väldigt 
långt in i projektet inte bestämt om det ska vara stål eller 
betongstomme på grund av världsmarknadspriset. Och där 
får ju det en ganska stor konsekvens då det ger en skillnad i 
dimensioner och så.
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Intervju med Bengt Gustavsson, projektledare på Condoconsult

Bengt har som många andra projektledare varit aktiv i byggbranschen 
med många olika saker innan han landade i att verka som projektledare. 
Han jobbar numera uteslutande med ombyggnader. 

Upplever du att interaktionen mellan arkitekter och 
konstruktörer sker på ett tillfredställande sätt i dagsläget.?

Ja i de flesta fall tycker jag det, men det gäller lite att man 
har med dem från början, A och O från början. Jag har inte 
haft så stora problem med den biten.

I vilken typ av projekt fungerar samarbetet bäst/sämst, ex. 
entreprenadtyp, storlek, verksamhet, stommaterial etc.

Storlek på projekt kan det handla om, personkemi och hur 
många andra projekt de är engagerade i. Är man engagerad 
i många projekt går ofta de största först och de andra görs 
lite med vänsterhanden. Det är nog oftast där det brister, 
för spridda engagemang. 

Hur tror du ett närmare samarbete mellan de två 
disciplinerna skulle uttrycka sig, dels i den färdiga produkten 
och dels under projektets gång?

Man kanske kan hitta bättre konstruktiva lösningar som 
är lättare att realisera eller mindre risk för felkällor, typ 
fuktlösningar eller liknande. Jag har sett fall där arkitekten 
ritat en lösning och konstruktören helt sonika överfört 
den till något som statiskt fungerar, sen har det visat sig att 
det blivit stora fuktskador med den sortens lösning på den 
sortens utformning. Jag tror att om man jobbar närmare 
varandra minska man risken för att sådant glöms bort.

Ser du några fördelar/nackdelar med att en och samma 
person utför utformningen som konstruktionen på ett 
projekt förutsatt att kompetensen finns?
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Jag tror att det skulle kunna funka bra, men det kräver 
nog ganska speciella personer som kan besitta så mycket 
kunskap. 

Tror du det hade underlättat projektledarrollen?

Jag vet inte, kanske ibland ja. Hittills har jag lyckats komponera 
mina projektgrupper bra, där ingående kompetenser har 
lyckats se utanför sina ansvarsområden vilket är lite nyckeln 
till att lyckas. Alla måste kunna se de andra konsulterna behov 
för att få en lyckad helhet, man måste se hela huset som ett 
projekt inte bara sin egen del. Om du skulle sammanför två 
kompetenser i en person har du då minskat risken för att 
inte se varandras behov.

Du tror inte någon av delarna kan bli lidande då?

Jag tror inte det, med tanke på arkitekten redan nu bör 
kunna en del om konstruktion. Ute i Europa kan dem väl 
oftast mer om konstruktion. Man tappar ju visserligen att bli 
ifrågasatt av sin motpart och behöva försvara sin ståndpunkt 
och utvärdera den kritisk. 

Kan du tänka dig några förändringar i projekteringsprocessen 
som skulle underlätta för ett bättre samarbete mellan arkitekt 
och konstruktör?

Jag tror man skulle träffas oftare och jobba tillsammans, 
kanske inte varje dag, men helt klart oftare. Jag tror det är 
en nackdel att sitta på olika håll och rita. Tätare möten skulle 
nog lösa ganska mycket. Bjarking har ju börjat med det här 
i Sverige. Att dela modell i en BIM-projektering skulle ju 
kunna hjälpa förutsatt att det minskar informationsflödet. 
Informationsflödet är ju det kritiska, det rings, det skickas mail 
och sms och allt möjligt. Men på något sätt tror jag också att 
systemet blir så känsligt, fungerar inte tekniken under en dag, 
händer det något i projektet då?

I dagsläget är det oftast, beroende lite på projekt, 
konstruktionen som är en följd av utformningen, tycker du 

I

F

II

F

I

F

F

F

I

F



att det är rätt väg att gå?

Jag har svårt att se att man skulle göra på något annat sätt. 
Någon stans måste man ju börja.

Anser du att arkitekter och konstruktörer generellt sett 
är medvetna om vad deras utformning medför för typ av 
konstruktioner och kostnader? 

Konstruktörer är generellt sett bättre på det än arkitekter 
som kan sväva iväg ibland. Men det här beror ju mycket på 
projektet, vilka mål som är satta och så. Det handlar nog 
mycket om eget intresse också, eftersom framförallt på 
arkitektsidan ställs det sällan krav från början på arkitekten 
att göra si eller så. Det prutas snarare bort i ett senare 
skede. Och ställs det inga krav är det lite upp till det egna 
intresset.

Tror du att du som projektledare skulle jobba annorlunda 
om du hade djupare kunskaper inom arkitektur eller 
konstruktion?

Svår fråga. Jag har kanske svårt att relatera till konstruktören 
eftersom jag tycker att det är ganska tråkigt medan 
arkitekten kanske ligger mig närmare då jag har byggt om 
två hus själv. Men jag har svårt at relatera till det.

Om vi tar någon annan konsultroll då? Skulle en 
djupare kunskap om någon konsultroll förändra dig som 
projektledare?

Jag tror att djupare kunskaper inom installationer skulle 
göra mig till en bättre projektledare för att installationer 
påverkar väldigt mycket.

Du tror inte att du skulle tappa helhetsbilden då och gå 
mot mer konsultspecifika mål istället för beställarens mål?

Jag tror att jag är sån som person att jag vill se husets 
helhet, jag har mina generella mål. Huset skall vara långsiktigt 

håll bart och det ska vara lätt att förvalta. Jag tror nog inte 
att jag tappar min överblick utan kan förbli objektiv så att 
säga. Jag brukar dock trycka på att installationer ska vara 
lättåtkomliga och så. Jag sysslar mycket med ombyggnader 
och då märker man att det ofta prioriterats bort och det blir 
mycket besvärligt och dyrt vid en ombyggnad.  

Är det lätt att förankra gemensamma mål hos de olika 
konsulterna?

Jag brukar nog vara ganska bra på att sälja in målen och 
tydliggöra beställarens krav. Men ett visst motstånd kan 
det ju finnas om det strider med de enskilda konsulterna 
utgångspunkter.

Finns det några typiska delar som försvårar för dig som 
beror av arkitekten eller konstruktören?

Det är ju oftast installationer och schakt som ställer till 
bekymmer i ombyggnader, jag tror dock det är skillnader 
när det gäller nyproduktion. Det har jag dock inte så mycket 
erfarenhet.
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Intervju med Erik Kjellberg, konstruktör på Tyrens

Erik har en bakgrund som timmerman och arbetsledare på NCC och 
har sedan utbildats sig till konstruktör och har sedan examen (i 4 år) 
jobbat på Tyrens. Han har nästan uteslutande jobbat med ombyggnader 
och påbyggnader i Stockholms innerstad. 

Upplever du att interaktionen mellan arkitekter och 
konstruktörer sker på ett tillfredställande sätt i dagsläget?
 
I och med den typen av projekt jag jobbar med, 
ombyggnader och påbyggnader, får man oftast en väldigt 
tidig kontakt med arkitekten. Så utifrån min roll tycker jag 
att det funkar bra men gissningsvis är det sämre för t.ex. 
bostadskonstruktörer. I mina projekt fungerar det oftast så 
att arkitekten skissar på mängder med olika idéer, många 
väldigt galna, och sen när dem börjar landa i någonting, 
då kommer vi in. Så jag skulle nog säga att i och med 
projekttypen har jag ett närmare samarbete med både 
entreprenörer och arkitekter. 

I vilken typ av projekt fungerar samarbetet bäst/sämst, ex. 
entreprenadtyp, storlek, verksamhet, stommaterial etc?

Jag tror inte det beror på entreprenadtyp, eftersom 
det bestäms oftast i ett senare skede. Vi gör initialt våra 
systemhandlingar och sen köper beställaren upp dem och 
efter det beslutas om entreprenadform. Jag tror mer på 
typ av projekt, om det är ombyggnad eller nybyggnad. 
Om det är så att projektet är konstruktivt avancerat kan 
det ju också hända att man får frågor från arkitekten i ett 
tidigt skede, t.ex. ett höghus. Sen tror jag att väldigt mycket 
hänger på projektledningen. 

Hur tycker du projektledningen fungerar, förankras 
gemensamma mål för alla konsulter?

Jag tror att alla konsulter har olika visioner med samma 
projekt. Arkitekten framförallt som har en estetisk bild av 
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projektet som vi konstruktörer ofta totalt saknas. I de fall 
projektledningen fallerar får man försöka ta tag i det själv. 
Konstruktörer och arkitekter är ju trots allt de konsulter 
som ligger varandra närmast, har man bara fått den initiala 
kontakten kan man sköta det själv. 

Ser du några fördelar/nackdelar med att en och samma 
person utför utformningen som konstruktionen på ett 
projekt förutsatt att kompetensen finns?

Jag tror att tiden blir en begränsning, det är nog praktiskt 
svårt att genomföra, då man oftast på lite större projekt 
måste vara flera stycken konstruktörer och flera stycken 
arkitekter. 

Men om alla var en sådan hypotetisk arkitekt/ingenjör?

Jag tror på idén som sådan med förutsättningen att 
kompetensen finns. Jag tror det är svårt att förskansa sig den 
kunskapen på en inte alltför lång utbildning. Helt fullt ut tror 
jag att det kan vara svårt att genomföra, men däremot tror jag 
mycket på att ha en arkitekt som kan mer om konstruktion 
eller en konstruktör som kan mer om konstruktion. Då kan 
man nog bygga mycket häftigare saker. 

Vilket tror du är bäst, en arkitekt med ett konstruktionsintresse 
eller en konstruktör med ett arkitekturintresse?

Jag tror både och, för som det ser ut idag är ju företagen 
orienterade runt sin specialitet. Arkitektkontoren har nästan 
uteslutande arkitekter och vice versa. Om båda två hade 
kompetenser knutna tills sig inom den andra disciplinen 
skulle man få en bättre förståelse för varandra. Utopin skulle 
ju vara att samla alla konsulter, EL och V etc. tidigt i processen 
och sätta sig och jobba ihop under ett tidigt skede. 

När du tar emot handlingar, märker du någon tidsförlust när 
de ska hanteras av dig och ditt system?

Nej, det kan jag inte påstå.
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Anser du att arkitekter generellt sett är medvetna om vad 
deras utformning medför för typ av konstruktioner och 
kostnader? 

Nej, det där med kostnader är svårt, även för oss. Och 
konstruktionen skulle jag väl säga att det är vår roll att 
förklara konsekvenserna. Sen är det ju svårt att veta vad 
som ligger bakom de gånger dem träffar rätt så att säga, 
rent statiskt.

Tror du att du som konstruktör skulle jobba annorlunda 
om du hade djupare kunskaper inom arkitektur?

Ja absolut, av den anledningen att man får förståelse för 
vad dem försöker skapa och kanske inte kan vifta bort det 
lika lätt. Rent konkret skulle vi nog inte jobba annorlunda, 
vi gör ju fortfarande balkar och pelare, men för balken som 
sådan tror jag det skulle vara positivt. Då förstår man kanske 
bättre varför man ska flytta en pelare för 15 gången.

Finns det några generella eller tidstypiska delar av 
arkitekturen som försvårar för dig?

Nej, som konstruktör vill man ju ha en utmaning, om man 
inte gillar att lösa problem ska man nog inte bli konstruktör. 
Man vill ju vara med och göra något häftigt. 

Ok om vi säger utmanar istället för försvårar då?

Jag tycker ju en konstruktionsdetalj kan vara vacker och så 
kan den ju också vara spännande. Så jag tycker väl generellt 
att man oftast gömmer så mycket av konstruktion med en 
massa gips vilket jag tycker är lite tråkigt. Hade man tagit 
fram det mer hade ju det blivit ytterligare en utmaning för 
oss att göra vackra detaljer.  

Finns det några delar som du tycker får ett arkitektoniskt 
värde som ”glöms bort” av arkitekten som utformas av 
konstruktören?

Nej, det kan jag väl inte komma på. Vi gömmer ju i princip 
allt vi gör.F
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Intervju med Inger Sundvik, Arkitekt på Sweco

Inger har varit verksam i ca 40 år och jobbat till stor del mest med 
bostäder men även en del blandade uppdrag. Mestadels har varit 
nyproduktion och relativt stora projekt.  

Upplever du att interaktionen mellan arkitekter och 
konstruktörer sker på ett tillfredställande sätt i dagsläget?

Generellt tycker jag att konstruktörer, och andra konsulter 
med för den delen, kommer för sent in i projekten. 
När de sen kommer in kan det ta lite för lång tid med 
genomarbetade lösningar på grunden innan vi ens fått 
klartecken på vad vi ritat ovanför. Som det är idag tas ju 
första spadtagen väldigt tidigt, innan hela huset är färdigt.

I vilken typ av projekt fungerar samarbetet bäst/sämst, ex. 
entreprenadtyp, storlek, verksamhet, stommaterial etc?

Ofta väntar stora entreprenörer, NCC, JM och Skanska för 
länge med att plocka in konsulterna för att de tycker att 
kompetensen finns i företaget. Alltså om man jobbar mot 
en stor entreprenör som sitter på en egen organisation 
med mycket kompetens i händer det att folk blir inkallade 
för sent.

Hur tror du ett närmare samarbete mellan de två 
disciplinerna skulle uttrycka sig, dels i den färdiga produkten 
och dels under projektets gång?

Får man in konstruktören tidigare kan man förmodligen 
göra saker mycket enklare. Och så kan man ju dessutom 
förklara för konstruktören vilka ambitioner man har med 
utformningen och så kan dem lösa det. Kommer dem in 
för sent är för många parametrar låsta och konstruktiva 
element hamnar där de kanske inte borde vara.  Du får ju 
förmodligen en mycket snabbare projektering.
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Ser du några fördelar/nackdelar med att en och samma 
person utför utformningen som konstruktionen på ett 
projekt förutsatt att kompetensen finns?

Jag kan ju inte se någon nackdel, finns kompetensen så ser jag 
bara fördelar. Det är klart att ritar man bostäder är ju varken 
gestaltningen eller konstruktionen så vansinnigt komplicerad. 
Sen tror jag att det kan bli svårt att hålla sig ajour på båda 
delarna. Det vore ju givetvis önskvärt med arkitekter som 
kunde mer om konstruktion och konstruktörer som kan 
mer om arkitektur. Vi har ju flera högskoleingenjörer som är 
väldigt olika, vissa jobbar ju i princip som arkitekter och vissa 
jobbar mer som byggingenjörer. Svårigheten blir ju att ha så 
bred och djup kunskap. 

Vilken typ av projekt skulle vara bättre lämpade att jobba på 
sättet med?

Dom här mer spektakulära tror jag på, den konstruktör som 
jobbar med Calatrava t.ex. måste ju ha ett öga för utformning 
och design, helt klart. Men det klart, samtidigt skulle det ju 
fungera bra i de här lite enklare projekten där det inte krävs 
så mycket. Om du har JM som beställare t.ex. är ju i princip 
utseendet redan bestämt.  

Kan du tänka dig några förändringar i projekteringsprocessen 
som skulle underlätta för ett bättre samarbete mellan arkitekt 
och konstruktör?

Ja, det är ju mycket diskussion om det nu när vi ska flytta ihop 
(på Sweco), inte bara mellan arkitekter och konstruktörer 
utan alla konsulter. Det klart det är smidigt att sitta nära 
varandra under samma tak.  Så satt vi när jag jobbade på 
Riksbyggen, det finns ju en viss fara med det. Man kan bli lite 
bekväm och använda samma typlösningar. Det är svårare att 
klaga på en konsult i samma företag än en extern konsult. Men 
det klart, det finns ju helt klart fördelar med att sitta närmare 
varandra, att få mer kunskaper om varandras områden vilket 
ökar förståelsen för vad de andra sysslar med. Men med ny 
teknik genom videokonferenser och annat kanske det inte 
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behövs heller. 

Anser du att arkitekter och konstruktörer generellt sett 
är medvetna om vad deras utformning medför för typ av 
konstruktioner och kostnader? 

Nej det tror jag inte, visst finns det, men generellt sett 
inte.

Varför skiljer det sig tror du?

Eget intresse framför allt. Sen tror jag det ligger i tiden 
att fler och fler förstår oss (Arkitekter) bättre i och med 
alla inredningsprogram och design hysterin. De har gjort 
det lättare för oss att kommunicera våra idéer. Det är 
nog därför det är lättare att prata med yngre personer än 
äldre.

Tror du att du som projektledare skulle jobba annorlunda 
om du hade djupare kunskaper inom arkitektur eller 
konstruktion?

Jag kanske inte skulle föreslå vissa lösningar. Å andra sidan 
kanske jag skulle föreslå ”galnare” saker. Om man jobbat 
länge som jag så censurerar man sig själv ibland för att man 
vet att det ändå inte kommer att gå att få igenom. Om 
man hade en statisk kunskap att backa upp förslag med 
kanske man hade vågat förslå lite mer utsvävande saker 
som faktiskt var genomförbara.

Upplever du att projektledare är bra på att förankra ett 
gemensamt mål för alla konsulter?

Det är väldigt olika, men målet i sig diskuteras ganska 
lite. Det är samma sak för oss arkitekter att när vi får 
en uppgift vill vi gärna kasta oss över den direkt utan att 
kanske reflektera ordentligt över vad vi vill med projektet. 
Jag skulle nog svara nej på den frågan.  Men jobbar man 
mot en tävling brukar man visserligen sätta upp lite tydliga 
mål. Med ett ökande krav på miljöaspekten kommer ju en 

målbild mer naturligt också. Ibland kan jag fundera på vad de 
tar in för folk som projektledare, måste vara en himla brist. 

Skulle du säga att graden av samarbete mellan arkitekter 
och konstruktörer beror av erfarenhet eller personkemi?

Personkemi tror jag mest på tror jag och sen vara tydlig 
med vad man kan och inte kan och vad man vill. Den bästa 
projektledaren var just så, berättade hela tiden hur han 
önskade att det skulle se ut och vad han kunde eller behövde 
hjälp med. Erfarenheten är ju viktig på sitt sätt men å andra 
sidan så kommer ju yngre personer med en uppbackning 
från sin arbetsgivare ofta.

Vilka delar av konstruktörens jobb påverkar mest de du har 
gjort?

Spännvidder är ju givetvis kritiskt. Men allt har ju blivit 
mycket bättre om jag jämför med när jag började jobba. I 
och med nya beräkningshjälpmedel för konstruktörer och 
ny byggteknik har ju det blivit mycket bättre. 

Vem tror du har mest att tjäna på att kunna mer om den 
andres disciplin, arkitekten eller konstruktören?

Jag tror nog på att konstruktören skulle tjäna mer på att 
kunna mer om arkitektur. Jag tror det är för mycket kunskap 
för en arkitekt att lära för att kunna påverka konstruktionen 
jämfört med vad det är för en konstruktör. Det bästa vore 
naturligtvis om både kunde mer om den andre. Vad tror 
du?

Visserligen kanske det är mycket kunskap för en arkitekt 
om de ska räkna på faktiska lösningar. Men jag tror mer på 
att arkitekten bör lära sig ett mer statisk ”tänk” som gör 
att projektet behöver förändras mindre när det kommer 
till konstruktören. För arkitekten blir vinsten att projektet 
behåller samma arkitektonisk värde som det hade när han/
hon släppte det och för projektet som helhet tror jag man 
spar tid och pengar. Anledningen till att jag tror den vägen 
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är bättre är det linjära sättet som det projekteras på, 
eftersom arkitekten är först ut tror jag att man har mer att 
tjäna på en bredare kunskap hos denne. 

Det är ju egentligen förvånansvärt att det finns ett så svagt 
intresse för konstruktion och byggteknik bland arkitekter. 
Samtidigt så blir det ju väldigt tråkigt om man har för 
mycket begränsningar när man skissar. Det är en svår fråga, 
jag är inte säker på vad som vore mest önskvärt.
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Intervju med Gabrielle Linnsén Lööw, projektledare Micasa

Gabrielle har jobbat på Micasa i ca 4 år och har varit verksam i ca 
10 år. Hon sysslar uteslutande med ombyggnader med projekt i 
storleksordningen 80-90 miljoner.

Upplever du att interaktionen mellan arkitekter och 
konstruktörer sker på ett tillfredställande sätt i dagsläget?
 
Jag tycker över lag att arkitekter kan för lite om byggnaderna. 
Dem är ju väldigt duktiga på planlösningar och så men kan 
för lite av vad vi egentligen behöver.  Om vi upprustar 
och renoverar ska ju alla konsulter stå för sina egna 
inventeringar och då visar det sig ofta att när arkitekterna 
ska materialinventera så saknas det väldigt mycket kunskap. 
Då brukar man oftast försöka lita på vad konstruktören 
säger. Sen saknar arkitekter över lag ett helhetsperspektiv 
på vad saker egentligen kostar. Men själva samarbetet 
mellan arkitekt och konstruktör vad gäller utformning och 
bärighet har jag inte upplevt som ett problem.

I vilken typ av projekt fungerar samarbetet bäst/sämst, ex. 
entreprenadtyp, storlek, verksamhet, stommaterial etc?

När alla konsulter kommer in från början är när det blir 
bäst. Jag har ju i princip inte jobbat med något annat än 
utförandeentreprenad så där kan jag inte uttala mig.  

Hur tror du ett närmare samarbete mellan de två 
disciplinerna skulle uttrycka sig, dels i den färdiga produkten 
och dels under projektets gång?

Det blir naturligtvis bättre, men frågan är ju vad man är ute 
efter, på vilket sätt ska dem jobba närmare varandra?

F

I

Ja, vad tycker du?

Jag vet inte, jag tycker bara dem ska bli bättre på att kunna 
vad dem ska kunna.

Så egentligen är det den enskildes kompetens du ser som 
problem och inte samarbetet?

Ja mest skulle jag säga så. Men det klart att samarbeten kräver 
en viss grad av kommunikation som skulle kunna bli bättre.

Är det lätt att förankra gemensamma mål hos de olika 
konsulterna?

Ja, eftersom att jag inte jobbar med nybyggnader så tror jag 
att det funkar bra. I och med att vi har en befintlig byggnad 
att jobba med kan man ju inte sväva ut för mycket.

Ser du några fördelar/nackdelar med att en och samma 
person utför utformningen som konstruktionen på ett 
projekt förutsatt att kompetensen finns?

Ja, det klart, bara fördelar tror jag. Det skulle bli så mycket 
kortare beslutsvägar. Då behöver det kanske inte skissas så 
mycket från början heller. Jag kan nog inte se någon speciell 
nackdel. Det hade ju underlättat en del för mig också, att ha 
en konsult mindre att hålla reda på.

I dagsläget är det oftast, beroende lite på projekt, 
konstruktionen som är en följd av utformningen, tycker du 
att det är rätt väg att gå?

Arkitekten är ju alltid först ut eftersom man måste ha något 
att utgå ifrån. Men har man en arkitekt som kan mer om 
statik och konstruktion har man ju kommit väldigt långt
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redan där.

Kan du som projektledare komma på några exempel på 
projekt där du tycker att samarbetet mellan arkitekt och 
konstruktör fungerat särskilt bra respektive dåligt? Varför 
tror du det har fungerat bättre eller sämre?

Nej, generellt sätt är man ju alltid missnöjd med konsulterna. 
Jag skulle nog vilja ha från alla konsulter att de granskade 
sina egna insatser och ansvarsområden lite mer. Inte ta för 
givet att saker skall hända utan faktiskt kontrollera att det 
gör det. Jag kan säga att jag har inget projekt som jag är 
nöjd med, inget. Och jag har ändå jobbat i 10 år. Nu senast 
var jag ute på ett färdigt projekt och gick runt med min 
byggledare och en hyresgäst. Då frågade hyresgästen om 
var handduscharna fanns. Och jag som inte funnits med i 
projektet från början kände inte alls igen frågan, men min 
byggledare kände igen den. Då var det något som nämnts 
i ett tidigt skede under något projekteringsmöte men som 
sen fallit mellan stolarna.

Hur tror du det ska lösas då? Kan det ske någon förändring 
i projekteringsprocessen som ger konsulterna bättre 
förutsättningar för detta?

Nej, jag tror svaret är jättetråkigt. Man måste helt enkelt 
ha extremt noggranna projekteringstidsplaner och sen 
slaviskt kontrollera att de följs. Det fungerar inte med 
egenkontroller.

Men hur tror du det löser problemet med handduscharna 
till exempel, vem ser till att det inte faller mellan stolarna? 
Det är väl mer en fråga om brist i kommunikationsleden 
än en kontrollfråga?

Ja, jag vet inte. Det är svårt att lösa.

Det jag är ute efter är mer om du tror på någon 
större förändring i projekteringen som skulle föra 
konsulterna närmare varandra och därigenom minska 
informationsbortfallet?

Nej, jag tror helt enkelt att alla måste spetsa till sig, det är lite 
för lätt att vara konsult idag, tyvärr.

Tror du att du som projektledare skulle jobba annorlunda 
om du hade djupare kunskaper inom arkitektur eller 
konstruktion?

Nej, det tror jag inte. Eventuellt skulle man fokusera lite mer 
på just den konsultrollen, men jag tror inte det.

Har du märkt någon skillnad ifall du jobbar med företag som 
erbjuder konsulter inom flera områden?

Jag har faktiskt i princip inte gjort det. Men en gissning är att 
det inte gör så stor skillnad. Det spelar inte mig så stor roll 
om jag vill någon här i huset någonting eller någon utifrån, jag 
måste ändå boka ett möte.
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Intervju med Mikael Karlsson, projektledare på C&M Project 

Mikael har jobbat i byggbranschen sedan 1976 och har jobbat bl.a. som 
arbetsledare och platschef för att sedan gå över som projektledare för 
ca 4 år sedan. Han har jobbat med ett brett spektrum av projekt, både 
nyproduktion och ombyggnader.

Upplever du att interaktionen mellan arkitekter och 
konstruktörer sker på ett tillfredställande sätt i dagsläget?
 
Det är alltid konflikter med bakgrund i konstruktionens 
påverkan på arkitektens utformning. Nu senast hade en 
arkitekt valt ett speciellt tegel med en väldigt hög egentyngd 
som resulterade i dyra konstruktiva lösningar.

I vilken typ av projekt fungerar samarbetet bäst/sämst, ex. 
entreprenadtyp, storlek, verksamhet, stommaterial etc?

Jag tror inte att det är något speciellt projekt, de konflikterna 
finns på alla projekt. Sen löser man ju det alltid men det blir 
ju på bekostnad av antingen arkitekturen eller ekonomin. 
Oftast går det bättre när konstruktören har lite längre 
erfarenhet och kanske där arkitekten har lite mindre 
erfarenhet. Eller då blir åtminstone själva konflikten mindre. 
Men jag har aldrig jobbat med något projekt där arkitekten 
och konstruktören kommer från samma företag. Men jag 
tror inte att det gör någon skillnad. Dem påstår ju gärna 
själva det, men vad jag har hört från kollegor så fungerar 
det varken bättre eller sämre.
 
Hur tror du ett närmare samarbete mellan de två 
disciplinerna skulle uttrycka sig, dels i den färdiga produkten 
och dels under projektets gång?

Jag tror du skulle nå samma resultat men på en kortare tid 
och till en mindre kostnad om man fick till att konstruktören 
kom in tidigare och fick ett bättre samarbete.

Ser du några fördelar/nackdelar med att en och samma 
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person utför utformningen som konstruktionen på ett 
projekt förutsatt att kompetensen finns?

Det är nog bara fördelar tror jag, helt klart. Så länge 
produkten är uppskattad hos den som skall nyttja den ser jag 
inga nackdelar. Jag tror det skulle funka i princip alla projekt.

Är det lätt att förankra gemensamma mål hos de olika 
konsulterna?

Det går ju till slut, men det blir ju lite diskussioner. Men det 
är inte sällan någon av dem känner sig trampad på, men till 
slut går det ju.

Anser du att arkitekter generellt sett är medvetna om vad 
deras utformningar och konstruktioner medför för typ av 
konstruktioner och kostnader? 

Nej, inte kostnader tror jag, det har de flesta helt släppt men 
ett visst konstruktionstänk brukar det väl finnas tycker jag. 
Ekonomin tror jag det finns ett så stort ointresse för, vilket 
är grunden till okunskapen.

Anser du att konstruktörer generellt sett är medvetna om vad 
deras konstruktioner gör för arkitekturen och kostnaderna? 

Nej, inte arkitekturen, de är ofta lite fyrkantiga. Men 
kostnaderna tycker jag de har rätt bra koll på. I och med att 
dem på något sätt försöker optimera sina konstruktioner 
att vara så materialeffektiva som möjligt får dem ju med 
ekonomin på köpet.

Kan du tänka dig några förändringar i projekteringsprocessen 
som skulle underlätta för ett bättre samarbete mellan arkitekt 
och konstruktör?

Ja, det skulle ju vara något i still med det du var inne på 
tidigare att du skulle sammanföra konsulters roller i färre 
personer.
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Du kan inte tänka dig något annat, mer i 
projekteringsformen?

Att konstruktören kommer in lika tidigt som arkitekten, 
som det är nu kommer ju han/hon in alldeles för sent.

Kan du som projektledare komma på några exempel på 
projekt där du tycker att samarbetet mellan arkitekt och 
konstruktör fungerat särskilt bra respektive dåligt? Varför 
tror du det har fungerat bättre eller sämre?

I de projekt där de inte finns så mycket prestige skulle jag 
tro, där är det lättare att vara flexibel. Annars kan jag nog 
inte komma på några konkreta exempel. Det brukar oftast 
vara arkitekten som är problemet, konstruktören brukar 
vara lättare.

Tror du att du som projektledare skulle jobba annorlunda 
om du hade djupare kunskaper inom arkitektur eller 
konstruktion?

Ja det tror jag, nu har jag varit med i ca 35 år men visst tror 
jag att mer kunskap är ju aldrig fel. Jag tror man hade fått 
mer förståelse för sakers viktighet, särskilt hos arkitekten.
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Intervju med Jan Boglund, konstruktör under egen regi 

Jan har varit aktiv konstruktör sedan examen 1974, han har sysslat med 
både ombyggnader och nybyggnader och allt ifrån vårdanläggningar 
och bostäder till lättare industri och mindre broar.

Upplever du att interaktionen mellan arkitekter och 
konstruktörer sker på ett tillfredställande sätt i dagsläget?
 
Det är ju allt från 1 till 10 på en tiogradig skala, oftast ligger 
det väl och snurrar mellan 4 och 5. Jag upplever idag att ju 
yngre arkitekten är, desto mindre kan de om konstruktion. 
Jag jobbar en del med pensionerade arkitekter uppåt 80-
85 år, där är det en väsentlig skillnad. Dem vill mest ha ett 
bollplank att få dimensioner av, kunskapsskillnaden är väldigt 
stor. Problematiken är att arkitekten, helt naturligt kommer 
in i projektet först, men sen får han sitta och lira lite för 
länge innan det kommer in någon annan konsult. Ibland kan 
det gå bra men ibland kan det också visa sig att arkitekten 
lyckats sälja in idén hos projektledaren som fastnat för den, 
sen när den visa första gången för en konstruktör skrotas 
hela idén för att den är på tok för dyr att konstruera. Vi 
har en liten yrkessjukdom som konstruktörer, vilket är 
byggvänlighet. Vi har ju det för ögonen hela tiden, huset 
skall byggas och betalas av byggherren. Det är vad som 
ligger till grund för konflikten mellan oss och arkitekterna. 

I vilken typ av projekt fungerar samarbetet bäst/sämst, ex. 
entreprenadtyp, storlek, verksamhet, stommaterial etc?

Vi borde vara med tidigare, inte så ingående nödvändigtvis, 
men att bara bolla lite vad som är rimligt. Då hade vi sluppit 
få ut ritningar med glaspartier över en hel gavel och in tio 
meter på långsidan, det kan man ju räkna ut med bakändan 
att det inte kommer att hålla när det inte finns en enda 
bärande pinne på hela vägen. Man kan väl säga att det 
fungerar sämre ju mindre detaljerade handlingar du handlat 
upp din entreprenör på.  Värst är när entreprenören är 
upphandlad på ett program och lite arkitektskisser. Då 
brukar det gå åt pipan.  
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En nackdel med totalentreprenaden är ju dock när ekonomin 
är lite dålig som t.ex. i början på 90-talet. Jag var ute och 
stängde av en hall i vintras som höll på att rasa, hallen var 
byggd 1992. När stomleverantören blir underrättad om 
problemet blir denne inte särskilt förvånad. Dem hade ju 
blivit upphandlade på en totalentreprenad med det billigaste 
anbudet, och med den lågkonjunkturen som var då fanns det 
inte marginal för en kubikmeter mer limträ än nödvändigt. 

Hur tror du ett närmare samarbete mellan arkitekt och 
konstruktör skulle kunna se ut?

Vi har ju vissa som vi jobbar jättebra med. Men då kan de 
oftast lite mer byggteknik och kommer in tidigare, och då 
brukar dem vara mer lyhörda. Men jag kan tänka mig att det 
skulle kunna göras bättre genom att man träffades oftare 
och tidigare.

Hur tror du man skulle kunna förändra projekteringsprocessen 
för att underlätta för ett bättre samarbete mellan arkitekt 
och konstruktör?

Genom att träffas oftare, kontakten ibland är lite för gles 
och ytlig, man skulle sitta ihop lite mer. Det behöver inte 
vara regelrätta projekteringsmöten där alla är med, utan 
egentligen bara möten mellan arkitekt och konstruktör som 
kanske ligger mellan de ordinarie projekteringsmötena.

Ser du några fördelar/nackdelar med att en och samma 
person utför utformningen som konstruktionen på ett 
projekt förutsatt att kompetensen finns?

Nej, det tror jag inte på. Det tror jag blir låst, man får ju inte 
låsa arkitekten helt. Om det i ett projekt finns en väldigt 
kunnig och bestämd konstruktör och en arkitekt med mycket 
visioner kan konstruktören kväva arkitekten. Det får inte ske, 
utformningen får inte vara styrd av en enkel projektering. 
Skulle jag rita ett hus skulle det bli billigt, mycket fult och 
kanske inte gå att använda. 
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Du tror alltså inte att det går att kombinera de två 
kunskaperna?

Jo, men jag har svårt att se att man blir riktigt duktig på 
någon av dem, jag tror att man kan bli habil på båda men 
inte riktig vass på någon.

Tror du samarbete fungerar bättre om de båda konsulterna 
kommer från samma företag?

Jag har aldrig jobbat på ett sådant företag men vad jag har 
hört så fungerar det varken bättre eller sämre.

Tycker du att den linjär projekteringsprocess som finns 
idag är rätt väg att går, att du som konstruktör kommer 
efter arkitekten så att säga?

Jag tycker inte att konstruktören initialt skall vara med och 
påverka utformningen men tidigt, jag tror gränsen är hårfin. 
Man ska inte låsa arkitekten inte heller låta denne hållas för 
länge, då blir det lekstuga.

Anser du att arkitekter generellt sett är medvetna om vad 
deras utformning medför för typ av konstruktioner och 
kostnader? 

Nej det är dem dåliga på. Kostnaderna har de extremt 
dålig koll på, konstruktionen har de ett hum om, men inte 
så mycket mer. De vet ungefär om stommen blir stål eller 
betong. 

Tror du att du som konstruktör skulle jobba annorlunda 
om du hade djupare kunskaper inom arkitektur?

Nej, det tror jag inte. Att jag säger det kanske är lite fel 
för konstruktion är mitt stora intresse. Om jag kunde 
mer om arkitektur så skulle jag förmodligen bli en sämre 
konstruktör.

På vilket sätt skulle du bli en sämre konstruktör?

Nej, jag tror så här. Då skulle kanske intresset för arkitekturen 
ta överhanden och göra mig mindre uppmärksam på om 
vi håller på att göra en dålig konstruktiv lösning. Jag tycker 
att på konstruktionssidan borde det finnas kurser där man 
tittar på arkitektur och får en förståelse för funktioner och 
estetik. Jag tror man måste vara en väldigt speciell människa 
för att kunna bli riktigt bra på båda, det kräver så mycket 
fritidsintresse tror jag.

Finns det några generella eller tidstypiska delar av arkitekturen 
som försvårar för dig?

Ja, alldeles för mycket glas. Det är läckert och fint men om 
20 år måste vi börja renovera alla dessa glaskonstruktioner. 
Jag kan inte tycka att det är försvarbart att göra det. Jag har 
sett alltför många glaskonstruktioner som blivit knäckta av 
tidens tand, i fogar och tätpunkter.

Hur tycker du projektledningen fungerar, förankras 
gemensamma mål för alla konsulter?

Alla jobbar ju utifrån egna personliga mål givetvis men 
det är nog arkitekten som är svårast att övertyga om 
projektgemensamma mål. Med en bra projektledare brukar 
det visserligen fungera ganska bra.

I en beslutsfattande situation, med avseende på teknisk 
lösning, hur påverkande låter du utseendet vara? 

Man bollar ju alltid problemen med arkitekten och när man 
väl gör det så brukar dem i de flesta fall vara lyhörda. 
Så du tycker ändå att arkitekter, även om de inte kan så 
mycket om konstruktion från början, så är de ändå lyhörda?
Ja, i nio fall av tio, fast du måste givetvis presentera ett konkret 
problem och vilka konsekvenser det medför för att det skall 
få fäste. 
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Intervju med Lone-Pia Bach, arkitekt under egen regi.

Lone-Pia är utbildad arkitekt sedan 20 år tillbaka, hon gick sin utbildning i 
Danmark och har sedan dess varit verksam i både Danmark och Sverige. 
Projekten hon varit verksam i har till större delen varit ombyggnader & 
tillbyggnader samt restaurering. 

Vet du om arkitektutbildningen skiljer sig nämnvärt mellan 
Damark och Sverige?

Ja, i Danmark läser vi väldigt mycket mer konstruktion, 
byggteknik och projektledning och så tror jag den är längre, 
6 år, den var åtminstone det när jag gick där. 

Upplever du att interaktionen mellan arkitekter och 
konstruktörer sker på ett tillfredställande sätt i dagsläget? 

Jag tycker att det fungerar väldigt bra för att det är en 
kreativ process där man måste jobba tajt för att få ett bra 
resultat. Sen tror jag vi på det här kontoret har ett mer 
statiskt tänk när vi skissar. På vissa mindre projekt agerar vi 
konstruktörer också. Oftast fungerar det dock så att vi gör 
en ganska grov funktionsskiss och sen kopplar in resten av 
konsulterna för att få till ett bra samarbete.

I vilken typ av projekt fungerar samarbetet bäst/sämst, ex. 
entreprenadtyp, storlek, verksamhet, stommaterial etc.?

I generalentreprenader fungerar det definitivt bättre, för 
där måste du ha tänkt klart. Jag har inte jobbat så mycket 
med totalentreprenader men där är det oftast ett helt 
annat fokus på tid och ekonomi vilket ofta påverkar 
projektet negativt i slutändan. Har man bestämt sig för en 
generalentreprenad har man på något sätt redan valt en 
kvalitetsklass där det tillåts att man ritar igenom projektet 
mer. Och jag tror faktiskt inte att en totalentreprenad 
blir särskilt mycket billigare än i en generalentreprenad, 
prioriteringarna hamnar bara på olika saker.
Sen hänger ju en hel del på projektledaren, hur väl de kan 
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hantera sin projektgrupp, hur de utnyttjar kompetensen hos 
sina konsulter.

Hur tror du ett närmare samarbete mellan de två disciplinerna 
skulle uttrycka sig, dels i den färdiga produkten och dels 
under projektets gång?

Jag är helt övertygad om att man får ett mycket bättre 
resultat med färre fel som resulterar i att man sparar både 
tid och pengar. Framförallt tror jag att det blir bättre för 
brukarna i slutändan. 

Ser du några fördelar/nackdelar med att en och samma 
person utför utformningen som konstruktionen på ett 
projekt förutsatt att kompetensen finns?

Ja, beroende på vad. Lite som jag var inne på förut. Alla 
yrkeskompetenser har ju något att tillföra processen. Jag tror 
det kräver en full skolning både som arkitekt och konstruktör. 
Men i vissa projekt som vi gjort på det här sättet har det 
fungerat alldeles utmärkt. 

Du har inte märkt att du som formgivare hämmats av 
konstruktiva förutsättningar?

Nej, jag tycker det är väldigt viktigt att arkitekter åtminstone 
har så pass mycket kunskap om byggnadsteknik så att de 
kan komma med kvalificerade frågor till konstruktören och 
eventuellt komma med egna förslag. Oftast kan man vinna 
väldigt mycket på att som arkitekt kan ställa rätt frågor till 
konstruktören och precisera vad det är man är ute efter. 
Konstruktörer är ju också kreativa människor fast inom sitt 
expertisområde. 

Den enda faran jag kan se med att jobba för nära varandra 
är att det blir för många formgivare. Det är jättebra att 
konstruktören är kreativ med de konstruktiva lösningarna. 
Men det blir oftast för röigt om de ska gå in och peta i 
planerna.
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Men du har inte märkt det problemet då när ni här på 
kontoret gjort båda delar?

Det beror mycket på vilken typ av projekt det är.

Så vilken typ av projekt tror du är bäst lämpade att 
genomföra på det sättet?

Ja det beror ju helt på personen ifråga som ska göra det 
här projektet, vilken akademisk bakgrund har han/hon och 
vad kan de?

Ja, säg att han/hon har en fullgod utbildning som både 
arkitekt och konstruktör.

Ja men då är det inget problem, då kan jag inte se några 
begränsningar i vilken typ av projekt det skulle kunna 
fungera för.

Kan du tänka dig några förändringar i projekteringsprocessen 
som skulle underlätta för ett bättre samarbete mellan 
arkitekt och konstruktör?

Ja, massor! Framförallt den här förståelsen av nödvändigheten 
i att jobba tajt ihop. Sen att projektledaren verkligen 
fungerar som en projektledare och inte börjar projektera 
själv och att han/hon blir bättre på att sprida information 
och se till att konsultgrupperna kan mötas. Sen tror jag 
också att den här pågående trenden med 3D-projektering 
kommer att underlätta för det, åtminstone i nybyggnader.

Anser du att det är en fördel eller nackdel att konsulterna 
kommer från ett och samma företag som erbjuder en så 
kallad helhetslösning?

Det är en nackdel, de säljer bara in varandra. Jag tycker 
det är bättre när olika företag kan träffas. Jag tycker det är 
jätteroligt när man jobbar med många olika företag som 
Sweco, Tyréns och WSP, för alla dem besitter så otroligt 
mycket kompetens. När de då får konkurera lite med 

varandra i projekten jobbar de mycket hårdare för att sälja 
in sina kompisar. Det blir en bättre dynamik. Ibland om man 
jobbar med enbart ett av de här större företagen kan det 
kännas lite slött och jag upplever att de ibland bara kastar in 
personal för att fylla upp.

I dagsläget är det oftast, beroende lite på projekt, 
konstruktionen som är en följd av utformningen, tycker du 
att det är rätt väg att gå?

Här jobbar vi inte så väldigt linjärt, vi sitter mer parallellt med 
konstruktören och då blir det oftast bättre. Men visst gör 
vi ju lite skissarbete innan vi kopplar in konstruktören. Men 
sen brukar det fungera jättebra så länge konstruktören är 
medveten om att vi skall jobba parallellt.

Anser du att du som arkitekt kan göra rimliga antaganden 
om vad för typer av konstruktioner och vilka kostnader din 
utformning medför?

Ja det tycker jag nog, inte på kronor och ören, men vi har 
nog rätt så bra koll.

Anser du att konstruktörer generellt sett är medvetna om 
vad deras konstruktionslösningar medför för uttryck?

Ja, de duktiga, dem fixar verkligen det. Det har ju blivit lite 
en yrkesstolthet hos dem, att komma med lösningar som 
stärker arkitekturen vilket gör det jätteroligt att jobba med 
dem.

Skulle ditt arbetssätt förändras i det fall du besatt djupare 
kunskaper inom konstruktion?

Nej det tror jag inte, jag kan nog så pass mycket att det inte 
skulle förändras nämnvärt.

Vilka delar av konstruktörens arbete påverkar mest resultatet 
av ditt arbete? 
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Det är väl nog spännvidder som kan utgöra ett problem 
men oftast tycker jag det brukar lösa sig på ett bra sätt.

Vad tror du gynnar dagens projekteringsprocess mest, en 
arkitekt som kan mer om konstruktion eller en konstruktör 
som kan mer om arkitektur?

Jag tror det är lika viktigt med båda två. Visserligen börjar ju 
arkitekten och kan i ett tidigt skede påverka mycket av det 
framtida arbetet. Men å andra sidan skulle en konstruktör 
med arkitektoniskt tänkande kunna lösa problem på ett 
sätt som skulle korta ner projekteringstiden genom att det 
skulle skapa färre konflikter. 

Tycker du att projektledarna brukar kunna förankra en 
gemensam målbild hos konsulterna?

Väldigt olika, en bra projektledare brukar kunna det men 
dem är inte så vanliga. Ibland sitter de bara i mitten som 
en liten kung som samlar på sig mer och mer information 
som inte sprids vidare till någon annan.

Danmark är internationellt sett mer framstående än Sverige 
inom arkitektur, vad tror du det beror på?

Jag tror mycket kan relateras till en annan typ av utbildning. 
Men det beror också på en annan typ av kultur. I Danmark 
har man generellt sett mer respekt som arkitekt. Här i 
Sverige kan jag ibland uppleva att andra yrkesgrupper inom 
byggbranschen tycker att arkitekter är lite av ett lekyrke 
vilket gör att man blir både ifrågasatt och även överkörd 
när det gäller olika estetiska val. Detta försämrar givetvis 
arkitekturen och underminerar arkitektens roll ytterligare. 

När jag jobbade i Danmark hade vi byggledaren på kontoret 
vilket jag inte tror finns någonstans här. Jag upplever det 
som att i Danmark är vägen mellan den som tänker ut 
hur projektet skall byggas och till den som utför själva 
byggandet mycket kortare. Det gör att när det uppkommer 
ett problem på bygget kommer den informationen tillbaka 

mycket effektivare vilket ger en kunskapsåterföring på ett 
annat sätt. Det är lite för många steg mellan arkitekt och 
byggare här vilket ger utrymme för tolkningar hos för många 
personer vilket försämrar arkitekturen enormt.

Men att man här blir ifrågasatt på ett helt annat sätt kan vara 
mycket frustrerande. Om jag föreskriver ett visst material 
finns det en anledning till att jag gjort det.

Just det med materialen har faktiskt kommit upp i ett flertal 
intervjuer både från projektledare och konstruktörer, att 
arkitekter kan för lite om just material.

Det låter lite för slentrianmässigt. Visst kanske det finns 
arkitekter som skulle behöva fördjupa den biten av sitt 
kunnande men jag tror inte att det är enkelt.

Tycker det finns någon del som utformas av konstruktören 
som får ett arkitektoniskt värde i slutprodukten?

Nej det kan jag väl inte komma på direkt. Eftersom vi kanske 
har ett djupare konstruktionsmässigt tänkande på det här 
kontoret tror jag vi tänker igenom fler små detaljer än andra 
generellt gör. Jag tror att det är väldigt viktigt att pendla 
mellan helhet och detaljnivå när man jobbar.
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Geometri

b 11000 mm
L 29000 mm
hfri 8000 mm
htak 1251 mm
hpelare, hög 3027 mm
hpelare, låg 2075 mm
hpelare, norm 2783 mm
αtak 6 grader 0,11 rad
Atak 367040000 mm2

ltak 29600 mm
btak 12400 mm
c/cpelare 4800 mm
c/cpelare,ej bärande 8850 mm
hvåning 2700 mm
Lstol 11633 mm
Lstol,ax 11700 mm
hhus 10000 mm
bbjälklag 9500

Vindlast

vref 24  m/s Terrängtyp 3
ρ 1,25
qref  360 kN/m2

β 0,22
zmin 8000 mm
z0 300
ψw 0,25
h1 3000
h2 6000 mm
h3 9251 mm

Blåst mot långsida SÖ, Horisontell

h/w 0,34
μlovart = 0,85
μlä = 0,332
μlång = 1,182

Cdyn, 1 2,83 kN/m2 Cexp, 1 0,52 kN/m2

Cdyn, 2 2,83 kN/m2 Cexp, 2 0,52 kN/m2

Cdyn, 3 2,75 kN/m2 Cexp, 3 0,57 kN/m2

qk,1 = 0,53 kN/m2 Wk0 27,31 kN
qk, 2 = 0,53 kN/m2 Wk1 54,62 kN
qk, 3 = 0,56 kN/m2 Wk2 54,62 kN

Wk,tak 48,27 kN
Wk,horisontell,lång 184,81 kN

Blåst mot kortsidan, Horisontell

h/w 0,91
μlovart = 0,891
μlä = 0,301
μkort = 1,192

qk,1 = 0,53 kN/m2

qk, 2 = 0,53 kN/m2

qk, 3 = 0,56 kN/m2

Wk1 10,45 kN
Wk2 20,89 kN
Wk3 22,16 kN
Wk4 18,46 kN
Wk,horisontell,kort 71,96 kN

Bilaga 2, dimensionering



Blåst mot långsidan, transversell
w0 0,68 kN/m2

A 59,2 m2

B 25,792 m2

C 282,048 m2

μA1 -1,25 WkA -50,32 kN
μB1 -0,8114 WkB -14,2307876 kN
μC1 -0,8114 WkC -155,620548 kN

μA2 -0,8 Fall 1 ger värsta fallet 
μB2 -0,3
μC2 -0,2

Wk,transversell,lång -220,1713357 kN (sugande)

Blåst mot kortsidan, transversell

A 73,408 m2

B 12,3008 m2

C 49,2032 m2

D 61,504 m2

μA -1,2886 WkA -64,3236132 kN
μB -1,145 WkB -38,3096115 kN
μC -0,6 WkC -25,093632 kN
μD -0,2 WkD -8,364544 kN

Wk,transversell,kort -136,0914007 kN (sugande)

Sammanställning vindlast 

Wk,horisontell,kort 71,96 kN
Wk,horisontell,lång 136,54 kN
Wk,transversell,lång -220,17 kN (sugande)

Snölast

s0 2  kN/m2

sk 1,6  kN/m2

μ1 0,8
S 587,264 kN ψs 0,7BILAGA 3 Dimensionering

Egentyngd

gträ 0,50 kN/m3

gfasad 0,10 kN/m2

gtakbeklädnad 0,07 kN/m2

gtak,isol 0,26 kN/m2 isover 60+160
gplåt,tak 0,25 kN/m2 plannja
gbjk,trä 0,76 kN/m2

gutfackningsvägg 1,81 kN/m våning 3
gutfackningsvägg 1,11 kN/m våning1&2 
ginnervägg 1,00 kN/m
gstag 0,01 kN/m dywidag 15mm

Gtak 188,29 kN
Gu.vägg 197,67 kN
Ginnervägg 28,70 kN
Gbjk 242,44 kN
Gpelare 0,94 kN
Gstol 4,95 kN
Gbjk,balk 101,88 kN
Gstag 0,41 kN

Gtot 765,29 kN



Nyttig last

Abjk3 270000000,00 mm2

Abjk2 282900000,00 mm2

R 0,70 reduktion
qk,LG2

b 1,00 kN/m2 ψb 1,00
qk,LG2

f 1,50 kN/m2 ψf 0,50
Qk

b 198,03 kN
Qk

f 297,05 kN

qk,LG5
b 0,00 kN/m2 ψb 1,00

qk,LG5
f 2,00 kN/m2 ψf 0,50

qk,LG5
linje 2,00 kN/m ψlinje 0,50

Dragstag

Atak,sö 1,62 m2

Atak,nv 11,32 m2

Avägg,stag,sö,b 16,50 m2

Avägg,stag,sö,1 16,50 m2

Avägg,stag,sö,2 14,49 m2

Avägg,stag,nv 37,78 m2

HL,sö, b 21,18 kN LK1, vind
HL,sö, 1 21,18 kN LK1, vind
HL,sö, 2 20,25 kN LK1, vind
HL,nv 40,58 kN LK1, vind

Lstag,sö,b 5548,43 mm
Lstag,sö,1 7536,35 mm
Lstag,sö,2 9842,78 mm
Lstag,nv 9023,57 mm

Std,sö, b 24,48
Std,sö, 1 33,26

Std,sö, 2 41,52 kN

Std,nv 76,29 kN

Rtd, nv 93,80 kN för detan S460, d=20 mm SK3

Rtd, sö 60,10 kN för detan S460, d=16 mm SK3

Nyttjande 0,69 sö
0,81 nv

Infästning mot bottenplatta

Nd 74,16 kN
Vd 62,61 kN



VRd 92,00 kN för Peikko fästplåt JPL 150*200 i SK3
NRd 193,60 kN för Peikko fästplåt JPL 150*200 i SK3

Nyttjande 0,81
0,32

vertikal infästningsplåt mot stag

dimensioneras utifrån detans anvisningar
t 18,00 mm
l 125,00 mm se ritning  K-24.6-004
h 65,00 mm
d 19,50 mm

svetsfog mellan peikkoplåt och vertikal plåt

s 12,73 mm genomsvetsad kälsvets
a 6,36 mm
l 125,00 mm
fuk 490,00 MPa
feuk 500,00 MPa
φ 0,90
γn 1,20
fwd 309,36 MPa
fud 340,00 Mpa
z 9,00

FR ІІ 147,66 kN kapacitet för minsta snittet i svetsen
FRα 174,01 kN kapacitet för minsta snittet i svetsen
FR ІІ 229,50 kN kapacitet för intilliggande snitt
FRα 270,47 kN kapacitet för intilliggande snitt

Nyttjande 0,43 tvärs
0,42 längs
0,85 längs&tvärs
0,32 tvärs, intill
0,36 längs, intill
0,68 längs&tvärs, intill

Dragstag

Atak,sö 1,62 m2

Atak,nv 11,32 m2

Avägg,stag,sö,b 16,50 m2

Avägg,stag,sö,1 16,50 m2

Avägg,stag,sö,2 14,49 m2

Avägg,stag,nv 37,78 m2

HL,sö, b 21,18 kN LK1, vind
HL,sö, 1 21,18 kN LK1, vind
HL,sö, 2 20,25 kN LK1, vind
HL,nv 40,58 kN LK1, vind

Lstag,sö,b 5548,43 mm
Lstag,sö,1 7536,35 mm
Lstag,sö,2 9842,78 mm
Lstag,nv 9023,57 mm

Std,sö, b 24,48
Std,sö, 1 33,26

Std,sö, 2 41,52 kN

Std,nv 76,29 kN

Rtd, nv 93,80 kN för detan S460, d=20 mm SK3

Rtd, sö 60,10 kN för detan S460, d=16 mm SK3

Nyttjande 0,69 sö
0,81 nv

Infästning mot bottenplatta

Nd 74,16 kN
Vd 62,61 kN

Förband dragstag, kloss

αstag, nv 1,01 rad 57,86 grader
αstag, sö, b 0,53 rad 30,10 grader
αstag, sö, 1 0,88 rad 50,44 grader
αstag, sö, 2 1,06 rad 60,81 grader

Std,kloss, nv 64,60 kN skjuvkraft mellan kloss och pelare, nv

Std,kloss, sö, b 12,28 kN skjuvkraft mellan kloss och pelare, sö
Std,kloss, sö, 1 25,64 kN
Std,kloss, sö, 2 36,25 kN

fvk 4,00 Mpa
fck 36,00 Mpa
fc90k 8,00 Mpa

Kr, c 0,85
γm 1,15
γn 1,20 ger fortskridande ras och stor risk för personskada 

fvd 2,46 Mpa

fcd 22,17 Mpa
fc90d 4,93 Mpa

fcαd, nv 7,57 Mpa

fcαd, sö 13,52 Mpa

b 140,00 mm
l 200,00 mm
h 66,00 mm
hα, sö,b 131,58 mm
hα, sö,1 85,61 mm
hα, sö,1 75,60 mm

hα. nv 77,94 mm

Rtd 68,99 kN
Rcαd, sö, b 249,12 kN
Rcαd, sö, 1 162,08 kN
Rcαd, sö, 2 143,13 kN
Rcαd, nv 82,60 kN

nyttjande 0,18 skjuv, sö, b
0,10 kontakt, sö, b
0,37 skjuv, sö, 1



0,21 kontakt, sö, 1
0,53 skjuv, sö, 2
0,29 kontakt, sö, 2
0,94 skjuv, nv
0,92 kontakt, nv

Förband dragstag, kloss

αstag, nv 1,01 rad 57,86 grader
αstag, sö, b 0,53 rad 30,10 grader
αstag, sö, 1 0,88 rad 50,44 grader
αstag, sö, 2 1,06 rad 60,81 grader

Std,kloss, nv 64,60 kN skjuvkraft mellan kloss och pelare, nv

Std,kloss, sö, b 12,28 kN skjuvkraft mellan kloss och pelare, sö
Std,kloss, sö, 1 25,64 kN
Std,kloss, sö, 2 36,25 kN

fvk 4,00 Mpa
fck 36,00 Mpa
fc90k 8,00 Mpa

Kr, c 0,85
γm 1,15
γn 1,20 ger fortskridande ras och stor risk för personskada 

fvd 2,46 Mpa

fcd 22,17 Mpa
fc90d 4,93 Mpa

fcαd, nv 7,57 Mpa

fcαd, sö 13,52 Mpa

b 140,00 mm
l 200,00 mm
h 66,00 mm
hα, sö,b 131,58 mm
hα, sö,1 85,61 mm
hα, sö,1 75,60 mm

hα. nv 77,94 mm

Rtd 68,99 kN
Rcαd, sö, b 249,12 kN
Rcαd, sö, 1 162,08 kN
Rcαd, sö, 2 143,13 kN
Rcαd, nv 82,60 kN

nyttjande 0,18 skjuv, sö, b
0,10 kontakt, sö, b
0,37 skjuv, sö, 1

Förband dragstag, stålbricka

tnv 25,00 mm
tnv 12,00 mm
lnv 80,00 mm
lsö,b 135,00 mm
lsö,1 90,00 mm
lsö,2 80,00 mm

bnv 140,00 mm
fyk 345,00 Mpa
γm 1,00
γn 1,20 ger fortskridande ras och stor risk för personskada 

fyd 287,50 Mpa
ηnv 0,77 då lnv/h 3,20
ηsö 1,75 då lsö/h 11,25
ηsö 1,75 då lsö/h 7,50
ηsö 1,75 då lsö/h 6,67

σR,nv 222,53 Mpa

σR,sö 503,13 Mpa

σS,nv 183,09 Mpa

σS,sö, b 255,04 Mpa

σS,sö, 1 346,41 Mpa

σS,sö, 2 432,47 Mpa

nyttjande 0,82 nv
0,86 sö



Bärande regelvägg

Virke K12
L 2685,00 mm
b 70,00 mm
h 95,00 mm
sregel 600,00 mm

Abjk 21,24 m2 per plan
Atak 29,76 m2

gtak 1,39 kN/m
gbjk 2,93 kN/m nedre botten
gvägg 3,48 kN/m nedre botten
gstol 0,08 kN/m

qd 20,56 kN/m LK1, nyttig

wk 0,28 kN/m

A 6650,00 mm2

W 105291,67 mm3

Ncd,regel 12,33 kN
Smd,regel 0,06 kNm
Svd,regel 0,38 kN

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 14,00 Mpa
fc90k 7,00 Mpa
γm 1,25
γn 1,20 risk för fortskridande ras och personskada
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90
Kr,P, kontakt 0,60
Kinst 1,00

Lc 2685,00 mm
Erk 10400,00 MPa
β 0,10
λ 97,91 knäckning i styv led, stagade i vek
λr 1,14
k 1,19
Kcr 0,67

fmd 7,20 Mpa
fvd 1,80 Mpa
fcd 6,07 Mpa
fc90d 2,80 Mpa

Rcd 26,89 kN
Rmd 0,76 kNm
Rvd 7,98 kN
Rc90d 18,62 kN enkel regel

Nyttjandegrad 0,46 tryck
0,08 böjning
0,05 skjuvning

0,54 tryck&böjning

0,66 kontakttryck

Sammanfattning
Regel nummer 1 i varje gavelvägg utförs som dubbelregel för att klara sylltryck, 

Bärande regelvägg

Virke K12
L 2685,00 mm
b 70,00 mm
h 95,00 mm
sregel 600,00 mm

Abjk 21,24 m2 per plan
Atak 29,76 m2

gtak 1,39 kN/m
gbjk 2,93 kN/m nedre botten
gvägg 3,48 kN/m nedre botten
gstol 0,08 kN/m

qd 20,56 kN/m LK1, nyttig

wk 0,28 kN/m

A 6650,00 mm2

W 105291,67 mm3

Ncd,regel 12,33 kN
Smd,regel 0,06 kNm
Svd,regel 0,38 kN

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 14,00 Mpa
fc90k 7,00 Mpa
γm 1,25
γn 1,20 risk för fortskridande ras och personskada
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90
Kr,P, kontakt 0,60
Kinst 1,00

Lc 2685,00 mm
Erk 10400,00 MPa
β 0,10
λ 97,91 knäckning i styv led, stagade i vek
λr 1,14
k 1,19
Kcr 0,67



Bärande regelvägg

Virke K12
L 2685,00 mm
b 70,00 mm
h 95,00 mm
sregel 600,00 mm
sregel_eff 900,00 mm reglar bredvid bredaste fönster, dubbelregel används

Abjk 21,24 m2 per plan
Atak 29,76 m2

gtak 1,39 kN/m
gbjk 2,93 kN/m nedre botten
gvägg 3,48 kN/m nedre botten
gstol 0,08 kN/m

qd 20,56 kN/m LK1, nyttig

wk 0,43 kN/m

A 6650,00 mm2

W ###### mm3

Ncd,regel 18,50 kN
Smd,regel 0,10 kNm
Svd,regel 0,57 kN

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 14,00 Mpa

γm 1,25
γn 1,20 risk för fortskridande ras och personskada
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90

Kinst 1,00
Lc 2685,00 mm
Erk 10400,00 MPa
β 0,10
λ 97,91 knäckning i styv led, stagade i vek
λr 1,14
k 1,19
Kcr 0,67
fmd 7,20 Mpa

fvd 1,80 Mpa
fcd 6,07 Mpa

Rcd 53,78 kN
Rmd 1,52 kNm
Rvd 15,96 kN

Nyttjandegrad 0,34 tryck

0,06 böjning

0,04 skjuvning
0,41 tryck&böjning

Sammanfattning
Regel nummer 1 i varje gavelvägg utförs som dubbelregel för att klara sylltryck, 

Bärande regelvägg

Virke K12
L 2685,00 mm
b 70,00 mm
h 95,00 mm
sregel 600,00 mm
sregel_eff 900,00 mm reglar bredvid bredaste fönster, dubbelregel används

Abjk 21,24 m2 per plan
Atak 29,76 m2

gtak 1,39 kN/m
gbjk 2,93 kN/m nedre botten
gvägg 3,48 kN/m nedre botten
gstol 0,08 kN/m

qd 20,56 kN/m LK1, nyttig

wk 0,43 kN/m

A 6650,00 mm2

W ###### mm3

Ncd,regel 18,50 kN
Smd,regel 0,10 kNm
Svd,regel 0,57 kN

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 14,00 Mpa

γm 1,25
γn 1,20 risk för fortskridande ras och personskada
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90

Kinst 1,00
Lc 2685,00 mm
Erk 10400,00 MPa
β 0,10
λ 97,91 knäckning i styv led, stagade i vek
λr 1,14
k 1,19
Kcr 0,67
fmd 7,20 Mpa



Gavelväggar bottenplan Virke K12
Tilläggslaster i mest belastade gavelväggen vid anblåsning mot långsidan
index betecknar vilken regel räknat mot väggens mitt från respektive kant

Fstabil1 23,00 kN
Fstabil2 15,34 kN
Fstabil3 7,67 kN

L 2685,00 mm
b 70,00 mm
h 120,00 mm
sregel 600,00 mm
sregel_eff 900,00 mm reglar bredvid bredaste fönster, dubbelregel används

Abjk 21,24 m2
per plan

Atak 29,76 m2

gtak 1,39 kN/m
gbjk 2,93 kN/m nedre botten
gvägg 3,48 kN/m nedre botten
gstol 0,08 kN/m

Qd1 38,90 kN
Qd2 25,93 kN LK1, vind sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
Qd3 18,26 kN regel nummer 1, 2 respektive 3 i maximalt belastade väggen

wk 0,43 kN/m
A 8400,00 mm2

W 168000,00 mm3

Ncd,regel1 38,90 kN
Smd,regel1 0,10 kNm
Svd,regel1 0,57 kN

Ncd,regel2 25,93 kN
Smd,regel2 0,10 kNm
Svd,regel2 0,57 kN

Ncd,regel2 18,26 kN
Smd,regel2 0,10 kNm
Svd,regel2 0,57 kN

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 14,00 Mpa
fc90k 7,00 Mpa
γm 1,25

Gavelväggar bottenplan Virke K12
Tilläggslaster i mest belastade gavelväggen vid anblåsning mot långsidan
index betecknar vilken regel räknat mot väggens mitt från respektive kant

Fstabil1 23,00 kN
Fstabil2 15,34 kN
Fstabil3 7,67 kN

L 2685,00 mm
b 70,00 mm
h 120,00 mm
sregel 600,00 mm
sregel_eff 900,00 mm reglar bredvid bredaste fönster, dubbelregel används

Abjk 21,24 m2
per plan

Atak 29,76 m2

gtak 1,39 kN/m
gbjk 2,93 kN/m nedre botten
gvägg 3,48 kN/m nedre botten
gstol 0,08 kN/m

Qd1 38,90 kN
Qd2 25,93 kN LK1, vind sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
Qd3 18,26 kN regel nummer 1, 2 respektive 3 i maximalt belastade väggen

wk 0,43 kN/m
A 8400,00 mm2

W 168000,00 mm3

Ncd,regel1 38,90 kN
Smd,regel1 0,10 kNm
Svd,regel1 0,57 kN

Ncd,regel2 25,93 kN
Smd,regel2 0,10 kNm
Svd,regel2 0,57 kN

Ncd,regel2 18,26 kN
Smd,regel2 0,10 kNm
Svd,regel2 0,57 kN

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 14,00 Mpa
fc90k 7,00 Mpa
γm 1,25
γn 1,20 risk för fortskridande ras och personskada
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90
Kr,c, kontakt 0,90
Kinst 1,00

Lc 2685,00 mm
Erk 10400,00 MPa
β 0,10
λ 77,51 knäckning i styv led, stagade i vek
λr 0,91
k 0,93
Kcr 0,87
fmd 7,20 Mpa

fvd 1,80 Mpa

fcd 6,07 Mpa

fc90d 4,20 Mpa

Rcd, enkell 44,58 kN Rcd, dubbel 89,16 kN

Rmd, enkel 1,21 kN Rmd, dubbel 2,42 kNm

Rvd, enkel 10,08 kN Rvd, dubbel 20,16 kN

Rc90d, enkel 35,28 kN Rc90d, dubbel 70,56 kN

Nyttjandegrad 0,87 0,44 tryck
0,08 0,04 böjning
0,06 0,03 skjuvning regel numer 
0,95 0,48 böj&tryck 1, bottenplan
1,10 0,55 kontakt

0,58
0,08
0,06 regel nummer 2, bottenplan
0,66
0,74

Sammanfattning
Regel nummer 1 i varje gavelvägg utförs som dubbelregel för att klara sylltryck, 



Gavelväggar plan1 Virke K12
Tilläggslaster i mest belastade gavelväggen vid anblåsning mot långsidan
index betecknar vilken regel räknat mot väggens mitt från respektive kant

Fstabil1 14,94 kN

Fstabil2 9,96 kN

Fstabil3 4,98 kN

L 2685,00 mm
b 70,00 mm
h 120,00 mm
sregel 600,00 mm
sregel_eff 900,00 mm reglar bredvid bredaste fönster, dubbelregel används

Abjk 21,24 m2 per plan
Atak 29,76 m2

gtak 1,39 kN/m
gbjk 1,47 kN/m nedre botten
gvägg 3,48 kN/m nedre botten
gstol 0,08 kN/m

sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
Qd1 24,25 kN LK1, vind sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
Qd2 16,16 kN regel nummer 1 respektive 2 i maximalt belastade väggen

wk 0,43 kN/m
A 8400,00 mm2

W 168000,00 mm3

Ncd,regel1 24,25 kN Ncd,regel2 16,16 kN
Smd,regel1 0,10 kNm Smd,regel2 0,10 kNm
Svd,regel1 0,57 kN Svd,regel2 0,57 kN

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 14,00 Mpa
fc90k 7,00 Mpa
γm 1,25
γn 1,20 risk för fortskridande ras och personskada
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90
Kr,c, kontakt 0,90
Kinst 1,00

Lc 2685,00 mm
Erk 10400,00 MPa
β 0,10
λ 77,51 knäckning i styv led, stagade i vek
λr 0,91
k 0,93
Kcr 0,87
fmd 7,20 Mpa
fvd 1,80 Mpa
fcd 6,07 Mpa
fc90d 4,20 Mpa

Rcd, enkell 44,58 kN Rcd, dubbel 89,16 kN
Rmd, enkel 1,21 kN Rmd, dubbel 2,42 kNm

Rvd, enkel 10,08 kN Rvd, dubbel 20,16 kN

Rc90d, enkel 35,28 kN Rc90d, dubbel 70,56 kN

Nyttjandegrad 0,54 tryck

0,08 böjning

0,06 skjuvning regel numer 1, plan 1

0,62 böj&tryck

0,69 kontakt

Sammanfattning
Här klaras sylltryck och enkel regel räcker

regel numer 
1, bottenplan

Gavelväggar plan1 Virke K12
Tilläggslaster i mest belastade gavelväggen vid anblåsning mot långsidan
index betecknar vilken regel räknat mot väggens mitt från respektive kant

Fstabil1 14,94 kN

Fstabil2 9,96 kN

Fstabil3 4,98 kN

L 2685,00 mm
b 70,00 mm
h 120,00 mm
sregel 600,00 mm
sregel_eff 900,00 mm reglar bredvid bredaste fönster, dubbelregel används

Abjk 21,24 m2 per plan
Atak 29,76 m2

gtak 1,39 kN/m
gbjk 1,47 kN/m nedre botten
gvägg 3,48 kN/m nedre botten
gstol 0,08 kN/m

sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
Qd1 24,25 kN LK1, vind sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
Qd2 16,16 kN regel nummer 1 respektive 2 i maximalt belastade väggen

wk 0,43 kN/m
A 8400,00 mm2

W 168000,00 mm3

Ncd,regel1 24,25 kN Ncd,regel2 16,16 kN
Smd,regel1 0,10 kNm Smd,regel2 0,10 kNm
Svd,regel1 0,57 kN Svd,regel2 0,57 kN

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 14,00 Mpa
fc90k 7,00 Mpa
γm 1,25
γn 1,20 risk för fortskridande ras och personskada
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90
Kr,c, kontakt 0,90
Kinst 1,00



Gavelväggar plan2 Virke K12
Tilläggslaster i mest belastade gavelväggen vid anblåsning mot långsidan
index betecknar vilken regel räknat mot väggens mitt från respektive kant

Fstabil1 7,43 kN

Fstabil2 7,43 kN

L 2685,00 mm
b 70,00 mm
h 120,00 mm
sregel 600,00 mm
sregel_eff 900,00 mm reglar bredvid bredaste fönster, dubbelregel används

Abjk 21,24 m2
per plan

Atak 29,76 m2

gtak 1,39 kN/m
gbjk 0,00 kN/m
gvägg 2,37 kN/m
gstol 0,08 kN/m

Qd1 12,54 kN LK1, vind sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
Qd2 10,84 kN regel nummer 1 respektive 2 i maximalt belastade väggen

sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
regel nummer 1 respektive 2 i maximalt belastade väggen

wk 0,45 kN/m
A 8400,00 mm2

W 168000,00 mm3

Ncd,regel1 12,54 kN Ncd,regel2 10,84 kN
Smd,regel1 0,10 kNm Smd,regel2 0,10 kNm
Svd,regel1 0,57 kN Svd,regel2 0,57 kN

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 14,00 Mpa
fc90k 7,00 Mpa
γm 1,25
γn 1,20 risk för fortskridande ras och personskada
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90
Kr,c, kontakt 0,90
Kinst 1,00

Lc 2685,00 mm
Erk 10400,00 MPa

β 0,10
λ 77,51 knäckning i styv led, stagade i vek
λr 0,91
k 0,93
Kcr 0,87
fmd 7,20 Mpa
fvd 1,80 Mpa
fcd 6,07 Mpa
fc90d 4,20 Mpa

Rcd, enkell 44,58 kN Rcd, dubbel 89,16 kN
Rmd, enkel 1,21 kNm Rmd, dubbel 2,42 kNm
Rvd, enkel 10,08 kN Rvd, dubbel 20,16 kN
Rc90d, enkel 35,28 kN Rc90d, dubbel 70,56 kN

Nyttjandegrad 0,28 tryck

0,08 böjning

0,06 skjuvning regel numer 1, plan 2

0,36 böj&tryck

0,36 kontakt

Sammanfattning
Här klaras sylltryck och enkel regel räcker

Gavelväggar plan2 Virke K12
Tilläggslaster i mest belastade gavelväggen vid anblåsning mot långsidan
index betecknar vilken regel räknat mot väggens mitt från respektive kant

Fstabil1 7,43 kN

Fstabil2 7,43 kN

L 2685,00 mm
b 70,00 mm
h 120,00 mm
sregel 600,00 mm
sregel_eff 900,00 mm reglar bredvid bredaste fönster, dubbelregel används

Abjk 21,24 m2
per plan

Atak 29,76 m2

gtak 1,39 kN/m
gbjk 0,00 kN/m
gvägg 2,37 kN/m
gstol 0,08 kN/m

Qd1 12,54 kN LK1, vind sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
Qd2 10,84 kN regel nummer 1 respektive 2 i maximalt belastade väggen

sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
regel nummer 1 respektive 2 i maximalt belastade väggen

wk 0,45 kN/m
A 8400,00 mm2

W 168000,00 mm3

Ncd,regel1 12,54 kN Ncd,regel2 10,84 kN
Smd,regel1 0,10 kNm Smd,regel2 0,10 kNm
Svd,regel1 0,57 kN Svd,regel2 0,57 kN

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 14,00 Mpa
fc90k 7,00 Mpa
γm 1,25
γn 1,20 risk för fortskridande ras och personskada
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90
Kr,c, kontakt 0,90
Kinst 1,00

Lc 2685,00 mm
Erk 10400,00 MPa



Mittenväggar bottenplan Virke K12
Tilläggslaster i mest belastade mittenväggen vid anblåsning mot långsidan
index betecknar vilken regel räknat mot väggens mitt från respektive kant

Fstabil1 21,16 kN

Fstabil2 18,31 kN

Fstabil3 15,45 kN

L 2685,00 mm
b 95,00 mm
h 120,00 mm
sregel 600,00 mm
sregel_eff 750,00 mm reglar bredvid bredaste dörr, dubbelregel används

Abjk 55,21 m2
per plan

Atak 72,07 m2

gtak 1,39 kN/m
gbjk 2,93 kN/m nedre botten
gvägg 4,58 kN/m nedre botten
gstol 0,08 kN/m

sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
Qd1 52,68 kN LK1, vind sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
Qd2 47,82 kN regel nummer 1, 2 respektive 3 i maximalt belastade väggen
Qd3 44,96 kN

wk 0,00 kN/m
A 11400,00 mm2

W 228000,00 mm3

Ncd,regel1 52,68 kN
Ncd,regel2 47,82 kN
Ncd,regel3 44,96 kN

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 14,00 Mpa
fc90k 7,00 Mpa
γm 1,25
γn 1,20 risk för fortskridande ras och personskada
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90
Kr,c, kontakt 0,90
Kinst 1,00

Mittenväggar bottenplan Virke K12
Tilläggslaster i mest belastade mittenväggen vid anblåsning mot långsidan
index betecknar vilken regel räknat mot väggens mitt från respektive kant

Fstabil1 21,16 kN

Fstabil2 18,31 kN

Fstabil3 15,45 kN

L 2685,00 mm
b 95,00 mm
h 120,00 mm
sregel 600,00 mm
sregel_eff 750,00 mm reglar bredvid bredaste dörr, dubbelregel används

Abjk 55,21 m2
per plan

Atak 72,07 m2

gtak 1,39 kN/m
gbjk 2,93 kN/m nedre botten
gvägg 4,58 kN/m nedre botten
gstol 0,08 kN/m

sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
Qd1 52,68 kN LK1, vind sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
Qd2 47,82 kN regel nummer 1, 2 respektive 3 i maximalt belastade väggen
Qd3 44,96 kN

wk 0,00 kN/m
A 11400,00 mm2

W 228000,00 mm3

Ncd,regel1 52,68 kN
Ncd,regel2 47,82 kN
Ncd,regel3 44,96 kN

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 14,00 Mpa
fc90k 7,00 Mpa
γm 1,25
γn 1,20 risk för fortskridande ras och personskada
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90
Kr,c, kontakt 0,90
Kinst 1,00

Lc 2685,00 mm
Erk 10400,00 MPa
β 0,10
λ 77,51 knäckning i styv led, stagade i vek
λr 0,91
k 0,93
Kcr 0,87
fmd 7,20 Mpa
fvd 1,80 Mpa
fcd 6,07 Mpa
fc90d 4,20 Mpa

Rcd, enkell 60,50 kN Rcd, dubbel 121,00 kN
Rmd, enkel 1,64 kN Rmd, dubbel 3,28 kNm

Rvd, enkel 13,68 kN Rvd, dubbel 27,36 kN

Rc90d, enkel 47,88 kN Rc90d, dubbel 95,76 kN

Nyttjandegrad 0,87 0,44 tryck regel numer 1, 

1,10 0,55 kontakt bottenplan

0,79 tryck

1,00 kontakt regel nummer 2, bottenplan

Sammanfattning
Regel nummer 1 i varje mittenvägg utförs som dubbelregel för att klara sylltryck 



Mittenväggar plan 1 Virke K12
Tilläggslaster i mest belastade mittenväggen vid anblåsning mot långsidan
index betecknar vilken regel räknat mot väggens mitt från respektive kant

Fstabil1 14,57 kN

Fstabil2 12,07 kN

Fstabil3 9,57 kN

L 2685,00 mm
b 70,00 mm
h 120,00 mm
sregel 600,00 mm
sregel_eff 900,00 mm reglar bredvid bredaste dörr, dubbelregel används

Abjk 55,21 m2
per plan

Atak 72,07 m2

gtak 1,39 kN/m
gbjk 1,47 kN/m
gvägg 3,48 kN/m

Qd1 36,29 kN LK1, vind sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
Qd2 33,79 kN regel nummer 1, 2 respektive 3 i maximalt belastade väggen
Qd3 31,29 kN

wk 0,00 kN/m
A 8400,00 mm2

W 168000,00 mm3

Ncd,regel1 36,29 kN
Ncd,regel2 33,79 kN
Ncd,regel3 31,29 kN

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 14,00 Mpa
fc90k 7,00 Mpa
γm 1,25
γn 1,20 risk för fortskridande ras och personskada
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90
Kr,c, kontakt 0,90
Kinst 1,00

Mittenväggar plan 1 Virke K12
Tilläggslaster i mest belastade mittenväggen vid anblåsning mot långsidan
index betecknar vilken regel räknat mot väggens mitt från respektive kant

Fstabil1 14,57 kN

Fstabil2 12,07 kN

Fstabil3 9,57 kN

L 2685,00 mm
b 70,00 mm
h 120,00 mm
sregel 600,00 mm
sregel_eff 900,00 mm reglar bredvid bredaste dörr, dubbelregel används

Abjk 55,21 m2
per plan

Atak 72,07 m2

gtak 1,39 kN/m
gbjk 1,47 kN/m
gvägg 3,48 kN/m

Qd1 36,29 kN LK1, vind sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
Qd2 33,79 kN regel nummer 1, 2 respektive 3 i maximalt belastade väggen
Qd3 31,29 kN

wk 0,00 kN/m
A 8400,00 mm2

W 168000,00 mm3

Ncd,regel1 36,29 kN
Ncd,regel2 33,79 kN
Ncd,regel3 31,29 kN

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 14,00 Mpa
fc90k 7,00 Mpa
γm 1,25
γn 1,20 risk för fortskridande ras och personskada
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90
Kr,c, kontakt 0,90
Kinst 1,00

Lc 2685,00 mm
Erk 10400,00 MPa
β 0,10
λ 77,51 knäckning i styv led, stagade i vek
λr 0,91
k 0,93
Kcr 0,87
fmd 7,20 Mpa
fvd 1,80 Mpa
fcd 6,07 Mpa
fc90d 4,20 Mpa

Rcd, enkell 44,58 kN Rcd, dubbel 89,16 kN
Rmd, enkel 1,21 kN Rmd, dubbel 2,42 kNm

Rvd, enkel 10,08 kN Rvd, dubbel 20,16 kN

Rc90d, enkel 35,28 kN Rc90d, dubbel 70,56 kN

Nyttjandegrad 0,81 tryck 0,41 tryck regel numer 1, 

1,03 kontakt 0,51 kontakt bottenplan

0,76 tryck

0,96 kontakt regel nummer 2, bottenplan

Sammanfattning
Regel nummer 1 i varje mittenvägg utförs som dubbelregel för att klara sylltryck 



Mittenväggar plan 2 Virke K12
Tilläggslaster i mest belastade mittenväggen vid anblåsning mot långsidan
index betecknar vilken regel räknat mot väggens mitt från respektive kant

Fstabil1 7,43 kN

L 3900,00 mm
b 70,00 mm
h 120,00 mm
sregel 600,00 mm
sregel_eff 900,00 mm reglar bredvid bredaste dörr, dubbelregel används

Atak 72,07 m2

gtak 1,39 kN/m

gvägg 2,37 kN/m

Qd1 17,42 kN LK1, vind, sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
sammtidig stabilisering och vertikal belastning på regel nummer 1 i maximalt belastade väggen

regel nummer 1, 2 respektive 3 i maximalt belastade väggen

wk 0,00 kN/m
A 8400,00 mm2

W 168000,00 mm3

Ncd,regel1 17,42 kN

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 14,00 Mpa
fc90k 7,00 Mpa
γm 1,25
γn 1,20 risk för fortskridande ras och personskada
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90
Kr,c, kontakt 0,90
Kinst 1,00

Lc 3900,00 mm
Erk 10400,00 MPa
β 0,10
λ 112,58 knäckning i styv led, stagade i vek

λr 1,31
k 1,41
Kcr 0,53
fmd 7,20 Mpa
fvd 1,80 Mpa
fcd 6,07 Mpa
fc90d 4,20 Mpa

Rcd, enkell 26,81 kN
Rmd, enkel 1,21 kN
Rvd, enkel 10,08 kN
Rc90d, enkel 35,28 kN

Nyttjandegrad 0,65 tryck tryck regel numer 1, plan2

0,49 kontakt kontakt

regel numer 1, 

Sammanfattning
Här klaras sylltryck och enkel regel kan användas

Mittenväggar plan 2 Virke K12
Tilläggslaster i mest belastade mittenväggen vid anblåsning mot långsidan
index betecknar vilken regel räknat mot väggens mitt från respektive kant

Fstabil1 7,43 kN

L 3900,00 mm
b 70,00 mm
h 120,00 mm
sregel 600,00 mm
sregel_eff 900,00 mm reglar bredvid bredaste dörr, dubbelregel används

Atak 72,07 m2

gtak 1,39 kN/m

gvägg 2,37 kN/m

Qd1 17,42 kN LK1, vind, sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
sammtidig stabilisering och vertikal belastning på regel nummer 1 i maximalt belastade väggen

regel nummer 1, 2 respektive 3 i maximalt belastade väggen

wk 0,00 kN/m
A 8400,00 mm2

W 168000,00 mm3

Ncd,regel1 17,42 kN

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 14,00 Mpa
fc90k 7,00 Mpa
γm 1,25
γn 1,20 risk för fortskridande ras och personskada
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90
Kr,c, kontakt 0,90
Kinst 1,00

Lc 3900,00 mm
Erk 10400,00 MPa
β 0,10
λ 112,58 knäckning i styv led, stagade i vek



Hammarband K12
modelleras som en femstödsbalk då de är lägsta antal stöd

Lfack 600,00 mm
qd 21,48 kN/m

Smd 0,83 kNm
Svd 7,82 kN

b 120,00 mm
h 95,00 mm

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
Kr, p 0,60
Kr, p, skjuv 0,60
γm 1,25

γn 1,20

fmd 4,80 Mpa
fvd 1,20 Mpa
Wvek ###### mm3

LK1, vind, sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
Rmd 0,87 kNm
Rvd 9,12 kN

Nyttjande 0,96 böj

0,86 skjuv

Förband mot bjk(tak) skjuvning

lskruv 130,00 mm gunnebo 1487, konstruktionsskruv
lg 115,00 mm gängad förankringslängd
sskruv 600,00 mm
Svd 5,00 kN/förband(mot varje golvregel)

t1 95,00 mm
t2 225,00 mm
αkraft_fiber1 1,57 rad
αkraft_fiber2 0,00 rad
dskruv 6,00 mm
K90, skruv 0,99
K1 0,99

Hammarband K12
modelleras som en femstödsbalk då de är lägsta antal stöd

Lfack 600,00 mm
qd 21,48 kN/m

Smd 0,83 kNm
Svd 7,82 kN

b 120,00 mm
h 95,00 mm

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
Kr, p 0,60
Kr, p, skjuv 0,60
γm 1,25

γn 1,20

fmd 4,80 Mpa
fvd 1,20 Mpa
Wvek ###### mm3

LK1, vind, sammtidig stabilisering och vertikal belastning på
Rmd 0,87 kNm
Rvd 9,12 kN

Nyttjande 0,96 böj

0,86 skjuv

Förband mot bjk(tak) skjuvning

lskruv 130,00 mm gunnebo 1487, konstruktionsskruv
lg 115,00 mm gängad förankringslängd
sskruv 600,00 mm
Svd 5,00 kN/förband(mot varje golvregel)

t1 95,00 mm
t2 225,00 mm
αkraft_fiber1 1,57 rad
αkraft_fiber2 0,00 rad
dskruv 6,00 mm
K90, skruv 0,99
K1 0,99
K2 1,00
fsyk 900,00 Mpa
fuk 360,00 MPa
rvk 2,95 kN/skär
Rvk, skruv 11,81 kN/förband4 st
Kr, förbindare 1,00 LTC, KK0
γm 1,20
γn 1,20
Rvd, skruv 8,20 kN/förband

Nyttjande 0,61

tvirke 95,00 >2d 12,00 ok!

lförankring 130,00 >8d 48,00 ok!

llängs_fiber 67,00 >7d 42,00 ok!

ltvärs&kant 24,00 >4d 24,00 ok!

lobelastad_kant 12,00 >2d 12,00 ok!



Hammarband, förstärkning L40
modelleras som fritt upplagd mellan två stöd med bredaste håltagning som spännvidd

L 1200,00 mm
qd 21,48 kN/m

Smd 3,87 kNm
Svd 12,89 kN

b 78,00 mm
h 180,00 mm

fmk 33,00 Mpa
fvk 4,00 Mpa
Kr, p 0,60
Kr, p, skjuv 0,60
γm 1,25

γn 1,20

fmd 13,20 Mpa
fvd 1,60 Mpa
Wstyv ###### mm3

Rmd 5,56 kNm
Rvd 14,98 kN

Nyttjande 0,70 böj

0,86 skjuv

Förband mot bjk(golv) skjuvning och utdrag

lskruv 90,00 mm gunnebo 1487, konstruktionsskruv
lg 75,00 mm gängad förankringslängd
sskruv 600,00 mm
Svd 5,00 kN/förband (mot varje golvregel)
Std 15,62 kN/förband

t1 95,00 mm
t2 225,00 mm
αkraft_fiber1 1,57 rad
αkraft_fiber2 0,00 rad
dskruv 6,00 mm
K90, skruv 0,99

K1 0,99
K2 1,00
fsyk 900,00 Mpa
fuk 360,00 MPa
rvk 2,95 kN/skär
Rvk, skruv 11,81 kN/förband 4st
Kr, förbindare 1,00 LTC, KK0
γm 1,20
γn 1,20
Rtk, skruv 25,81 kN/förband 4st

Rtd, skruv 17,92 kN/förband
Rvd, skruv 8,20 kN/förband

Nyttjande 0,61 skjuv

0,87 utdrag

tvirke 95,00 >2d 12,00 ok!

lförankring 90,00 >8d 48,00 ok!

llängs_fiber 67,00 >7d 42,00 ok!

ltvärs&kant 24,00 >4d 24,00 ok!

lobelastad_kant 12,00 >2d 12,00 ok!

Förband mot platta, skjuvning och utdrag

lskruv 90,00 mm gunnebo 1487, konstruktionsskruv
lg 75,00 mm gängad förankringslängd
sskruv 600,00 mm
Svd 5,00 kN/förband (mot varje golvregel)
Std 15,62 kN/förband

Rtd, skruv 16,67 kN/förband fischer, EXA M16
Rvd, skruv 27,81 kN/förband fischer, EXA M16

Nyttjande 0,18 skjuv
0,94 utdrag

Hammarband, förstärkning L40
modelleras som fritt upplagd mellan två stöd med bredaste håltagning som spännvidd

L 1200,00 mm
qd 21,48 kN/m

Smd 3,87 kNm
Svd 12,89 kN

b 78,00 mm
h 180,00 mm

fmk 33,00 Mpa
fvk 4,00 Mpa
Kr, p 0,60
Kr, p, skjuv 0,60
γm 1,25

γn 1,20

fmd 13,20 Mpa
fvd 1,60 Mpa
Wstyv ###### mm3

Rmd 5,56 kNm
Rvd 14,98 kN

Nyttjande 0,70 böj

0,86 skjuv

Förband mot bjk(golv) skjuvning och utdrag

lskruv 90,00 mm gunnebo 1487, konstruktionsskruv
lg 75,00 mm gängad förankringslängd
sskruv 600,00 mm
Svd 5,00 kN/förband (mot varje golvregel)
Std 15,62 kN/förband

t1 95,00 mm
t2 225,00 mm
αkraft_fiber1 1,57 rad
αkraft_fiber2 0,00 rad
dskruv 6,00 mm
K90, skruv 0,99



K1 0,99
K2 1,00
fsyk 900,00 Mpa
fuk 360,00 MPa
rvk 2,95 kN/skär
Rvk, skruv 11,81 kN/förband 4st
Kr, förbindare 1,00 LTC, KK0
γm 1,20
γn 1,20
Rtk, skruv 25,81 kN/förband 4st

Rtd, skruv 17,92 kN/förband
Rvd, skruv 8,20 kN/förband

Nyttjande 0,61 skjuv

0,87 utdrag

tvirke 95,00 >2d 12,00 ok!

lförankring 90,00 >8d 48,00 ok!

llängs_fiber 67,00 >7d 42,00 ok!

ltvärs&kant 24,00 >4d 24,00 ok!

lobelastad_kant 12,00 >2d 12,00 ok!

Förband mot platta, skjuvning och utdrag

lskruv 90,00 mm gunnebo 1487, konstruktionsskruv
lg 75,00 mm gängad förankringslängd
sskruv 600,00 mm
Svd 5,00 kN/förband (mot varje golvregel)
Std 15,62 kN/förband

Rtd, skruv 16,67 kN/förband fischer, EXA M16
Rvd, skruv 27,81 kN/förband fischer, EXA M16

Nyttjande 0,18 skjuv
0,94 utdrag

Utfackningsvägg våning 3

Virke K30
L 4965,00
b 45,00 mm
h 195,00 mm
A 8775,00 mm2

W 285187,50 mm3

c/cregel 800,00 mm
wk 0,48 kN/m2

Gregel 0,02 kN
Gbom 0,01 kN
qd,regel, trans 0,50 kN/m

Ncd,regel 0,03 kN
Smd,regel 1,53 kNm
Svd,regel 1,24 kN

fmk 30,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 29,00 Mpa

γm 1,25
γn 1,00 ger inte fortskridande ras och liten risk för personskada 
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90

Kinst 1,00
Lc 3475,50 mm
Erk 10400,00 MPa
β 0,10
λ 61,74 knäckning i styv led, stagade i vek
λr 1,04
k 1,07
Kcr 0,77
fmd 15,60 Mpa
fvd 2,16 Mpa
fcd 15,08 Mpa

Rcd 101,29 kN
Rmd 4,45 kNm
Rvd 12,64 kN
Nyttjandegrad 0,00 tryck

0,34 böjning
0,10 skjuvning
0,35 tryck&böjning

Utfackningsvägg våning 3

Virke K30
L 4965,00
b 45,00 mm
h 195,00 mm
A 8775,00 mm2

W 285187,50 mm3

c/cregel 800,00 mm
wk 0,48 kN/m2

Gregel 0,02 kN
Gbom 0,01 kN
qd,regel, trans 0,50 kN/m

Ncd,regel 0,03 kN
Smd,regel 1,53 kNm
Svd,regel 1,24 kN

fmk 30,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 29,00 Mpa

γm 1,25
γn 1,00 ger inte fortskridande ras och liten risk för personskada 
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90

Kinst 1,00
Lc 3475,50 mm
Erk 10400,00 MPa
β 0,10
λ 61,74 knäckning i styv led, stagade i vek
λr 1,04
k 1,07
Kcr 0,77
fmd 15,60 Mpa
fvd 2,16 Mpa
fcd 15,08 Mpa

Rcd 101,29 kN
Rmd 4,45 kNm
Rvd 12,64 kN
Nyttjandegrad 0,00 tryck

0,34 böjning
0,10 skjuvning
0,35 tryck&böjning



Utfackningsvägg Våning 1&2

Virke K30
L 2760,00
b 45,00 mm
h 195,00 mm
A 8775,00 mm2

W 285187,50 mm3

c/cregel 800,00 mm
wk 0,45 kN/m2

Greglar 0,05 kN
Gbom 0,01 kN
qd,regel, trans 0,47 kN/m

Ncd,regel 0,06 kN
Smd,regel 0,45 kNm
Svd,regel 0,65 kN

fmk 30,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 29,00 Mpa

γm 1,25
γn 1,00 ger inte fortskridande ras och liten risk för personskada 
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90

Kinst 1,00
Lc 1932,00 mm
Erk 10400,00 MPa
β 0,10
λ 34,32 knäckning i styv led, stagade i vek
λr 0,58
k 0,67
Kcr 0,99
fmd 15,60 Mpa
fvd 2,16 Mpa
fcd 15,08 Mpa

Rcd 130,83 kN
Rmd 4,45 kNm
Rvd 12,64 kN
Nyttjandegrad 0,00 tryck

0,10 böjning
0,05 skjuvning
0,10 tryck&böjning

Bom som för horisontallast från södra fasaden

L40

b 225
h 78
Wvek 658125,00 mm3

A 17550,00 mm2

L 14400,00 mm
Lfack 4800 mm
fmk 33,00 Mpa
fvk 4,00 Mpa
fck 36,00 Mpa

γm 1,25 limträ
γn 1,20 ger fortskridande ras och stor risk för personskada 
Kr, c 0,85 i skjuv, tryck och böj
Kh 1,50

fmd 28,12 Mpa
fvd 2,27 Mpa

Rmd 18,51 kNm
Rvd 26,52 kN

qd 2,45 kN/m LK1, vind

Smd 7,05 kNm
Svd 21,15 kN

Nyttjande 0,38
0,80

Utfackningsvägg Våning 1&2

Virke K30
L 2760,00
b 45,00 mm
h 195,00 mm
A 8775,00 mm2

W 285187,50 mm3

c/cregel 800,00 mm
wk 0,45 kN/m2

Greglar 0,05 kN
Gbom 0,01 kN
qd,regel, trans 0,47 kN/m

Ncd,regel 0,06 kN
Smd,regel 0,45 kNm
Svd,regel 0,65 kN

fmk 30,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 29,00 Mpa

γm 1,25
γn 1,00 ger inte fortskridande ras och liten risk för personskada 
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90

Kinst 1,00
Lc 1932,00 mm
Erk 10400,00 MPa
β 0,10
λ 34,32 knäckning i styv led, stagade i vek
λr 0,58
k 0,67
Kcr 0,99
fmd 15,60 Mpa
fvd 2,16 Mpa
fcd 15,08 Mpa

Rcd 130,83 kN
Rmd 4,45 kNm
Rvd 12,64 kN
Nyttjandegrad 0,00 tryck

0,10 böjning
0,05 skjuvning
0,10 tryck&böjning



Takstol

L40 friställda stolar, dimensioneras utifrån brandlastfallet
b 165,00 mm
h 855,00 mm
β0 0,70 mm/min
t 60,00 min takstolen skall bära i 60 min vid brand
dchar 42,00 mm faktiskt inbränningsdjup
d0 7,00 mm zon med nedsatt hållfasthet
deff 49,00 mm effektivt inbränningsdjup
beff 67,00 mm effektiv bredd efter brand i 60 min
heff 757,00 mm effektiv höjd efter brand i 60 min

qd,vert

Hvind

Ra Rb

Lfack,v   Lfack,m Lfack,h

Tvärkraft X
0,00 0,00

-5,45 0,50
48,45 0,50
-2,15 5,17

-52,30 9,80
20,46 9,80
-0,18 11,70
0,00 11,70

Moment X
0,00 0,00

-1,37 0,50
106,66 5,17
-19,30 9,80

0,00 11,70

Normalkraft X
15,33 0,00
14,75 0,50
9,30 5,17
3,91 9,80
1,69 11,70

Lbalk,ax 11700,00 mm

0,00-5,45

48,45

-2,15

-52,30

20,46
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15,00

20,00

0,00 5,00 10,00 15,00

Serie1

-50,00

0,00

50,00

100,00

150,00

Serie1

Takstol

L40 friställda stolar, dimensioneras utifrån brandlastfallet
b 165,00 mm
h 855,00 mm
β0 0,70 mm/min
t 60,00 min takstolen skall bära i 60 min vid brand
dchar 42,00 mm faktiskt inbränningsdjup
d0 7,00 mm zon med nedsatt hållfasthet
deff 49,00 mm effektivt inbränningsdjup
beff 67,00 mm effektiv bredd efter brand i 60 min
heff 757,00 mm effektiv höjd efter brand i 60 min

qd,vert

Hvind

Ra Rb

Lfack,v   Lfack,m Lfack,h

Tvärkraft X
0,00 0,00

-5,45 0,50
48,45 0,50
-2,15 5,17

-52,30 9,80
20,46 9,80
-0,18 11,70
0,00 11,70

Moment X
0,00 0,00

-1,37 0,50
106,66 5,17
-19,30 9,80

0,00 11,70

Normalkraft X
15,33 0,00
14,75 0,50
9,30 5,17
3,91 9,80
1,69 11,70

Lbalk,ax 11700,00 mm

0,00-5,45

48,45

-2,15

-52,30

20,46

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

0,00 5,00 10,00 15,00

Serie1

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

0,00 5,00 10,00 15,00

Serie1

-50,00

0,00

50,00

100,00

150,00

Serie1

Lfack,v 502,88 mm
Lfack,m 9293,31 mm
Lfack,h 1903,80 mm

Hvind 1,70 kN
Hvind,axiell 1,69 kN
Hvind,trans 0,18 kN
Stabiltak, ax 0,32 kN

sd,vert 9,98 kN/m
sd,trans 9,93 kN/m
sd,ax 1,07 kN/m

gbalk,vert 0,41 kN/m
gbalk,trans 0,40 kN/m
gbalk,ax 0,04 kN/m

gtak,vert 0,51 kN/m
gtak,trans 0,51 kN/m
gtak,ax 0,05 kN/m

qd,vert 10,90 kN/m
qd,trans 10,84 kN/m
qd,ax 1,17 kN/m

Ra,trans 53,90 kN
Rb,trans 72,76 kN

Smd 106,66
Svd 52,30
Scd 15,33

Wstyv 6399047,17 mm3

fmk 33,00 MPa
fvk 4,00 MPa
fck 36,00 MPa
γm 1,15
γn 1,20 ger fortskridande ras med stor risk för personskada 
Kr, B 0,75
Kr, B, skjuv 0,75
Kinst 1,00 stagad av taket
Kh 1,00
Kcr 1,00 stagad av taket

fmd 17,93 Mpa
fvd 2,17 Mpa
fcd 19,57

Rmd 114,77 kNm
Rvd 73,51 kN
Rcd 992,33 kN



Lfack,v 502,88 mm
Lfack,m 9293,31 mm
Lfack,h 1903,80 mm

Hvind 1,70 kN
Hvind,axiell 1,69 kN
Hvind,trans 0,18 kN
Stabiltak, ax 0,32 kN

sd,vert 9,98 kN/m
sd,trans 9,93 kN/m
sd,ax 1,07 kN/m

gbalk,vert 0,41 kN/m
gbalk,trans 0,40 kN/m
gbalk,ax 0,04 kN/m

gtak,vert 0,51 kN/m
gtak,trans 0,51 kN/m
gtak,ax 0,05 kN/m

qd,vert 10,90 kN/m
qd,trans 10,84 kN/m
qd,ax 1,17 kN/m

Ra,trans 53,90 kN
Rb,trans 72,76 kN

Smd 106,66
Svd 52,30
Scd 15,33

Wstyv 6399047,17 mm3

fmk 33,00 MPa
fvk 4,00 MPa
fck 36,00 MPa
γm 1,15
γn 1,20 ger fortskridande ras med stor risk för personskada 
Kr, B 0,75
Kr, B, skjuv 0,75
Kinst 1,00 stagad av taket
Kh 1,00
Kcr 1,00 stagad av taket

fmd 17,93 Mpa
fvd 2,17 Mpa
fcd 19,57

Rmd 114,77 kNm
Rvd 73,51 kN
Rcd 992,33 kN

Nyttjande 0,93 böj
0,71 skjuv
0,02 tryck
0,94 tryck&böj

Bultförband takstol/pelare

Svd 34,40 kN LK2, vind
Ncd 47,97 kN LK1, snö
fc90k 8,00 Mpa L40
Kr,C 0,85
γm 1,25
γn 1,20
fc90d 4,53 Mpa
Rc90d 168,30 kN

t1 50,00 mm
t2 165,00 mm
αkraft_fiber1 0,00 rad 0,00 grader
αkraft_fiber2 1,31 rad 75,00 grader
dskruv 30,00 mm
K90, skruv 0,50
K1 1,00
K2 0,52
fsyk 900,00 Mpa
fuk 360,00 MPa
rvk 24,33 kN/skär
Rvk, skruv 72,98 kN/förband 3 st bult
Kr, förbindare 0,80 LTB, KK0
γm 1,20
γn 1,20
Rvd, skruv 40,54 kN/förband
K90, hålkant 1,80
ρk 7800,00 kg/m3

fh0k 447,72 Mpa
fh1k 447,72 MPa
fh2k 256,37 MPa
β 0,57
Myk 1296000,00 Nmm
Rk, förband 350,30 kN
Kr, förband 0,80 LTB, KK0
Rd, förband 194,61

Nyttjande 0,85 skruv
0,25 förband



spikplåt takstol/pelare

Vd 34,40 kN LK2, vind
Hy 12,55 kN LK1, vind
Hx 17,83 kN LK1, vind
dspik 3,10 mm
Rvk,spik 1,03 kN Ankarspik 4*40
Kr, förb 1,00 LTC, KK2
γm 1,20
γn 1,20
Rvd,spik 0,71 kN

antal spik 48,25 st

Stabilisering tak, långsida
b=btak, ax 4320,00 mm bredden bestäms utifrån hur stor bredd som får medräknas utifrån förhållandet mellan den och kortaste längden
l=ltak 11690,00 mm längsta längden räknas med
l>(3/2)*b ok!

nekv,vind_lång 12,00 st blåst mot långsidan
Qd 1528,73 kN total vertikal last, LK1, snö
Hsned 9,88 kN snedställningslast

hd, linjelast,takfot 2,90 kN/m LK1, vind som huvudlast, hela lasten i skivans plan är på säker sida

Md 49,51 kNm
Nd 11,46 kN momentet tas upp som nomralkraft i takfot och taknock
Vd 16,94 kN
td 3,92 kN/m skjuvflöde i plåten
γn 1,20
Rtd 23,19 kN/m för plannja 111 i SK3

Nyttjande 0,17

Stabilisering tak, kortsida
l=btak, ax 4320,00 mm
b=(2/3)*btak, ax 4800,00 mm
l>(3/2)*b ok!

tplåt 1,25 mm
fyk,plåt 350,00 Mpa

nekv,vind_lång 4,00 st blåst mot långsidan
Qd 1528,73 kN total vertikal last, LK1, snö
Hsned 13,76 kN snedställningslast

hd, linjelast,takfot 3,40 kN/m LK1, vind som huvudlast, hela lasten i skivans 
plan är på säker sida

Md 7,93 kNm
Nd 1,65 kN momentet tas upp som nomralkraft i takstol
Vd 7,34 kN
td 1,53 kN/m skivflöde i plåten
γn 1,20
Rtd 23,19 kN/m för plannja 111 i SK3

Nyttjande 0,07

Stabilisering tak, långsida
b=btak, ax 4320,00 mm bredden bestäms utifrån hur stor bredd som får medräknas utifrån förhållandet mellan den och kortaste längden
l=ltak 11690,00 mm längsta längden räknas med
l>(3/2)*b ok!

nekv,vind_lång 12,00 st blåst mot långsidan
Qd 1528,73 kN total vertikal last, LK1, snö
Hsned 9,88 kN snedställningslast

hd, linjelast,takfot 2,90 kN/m LK1, vind som huvudlast, hela lasten i skivans plan är på säker sida

Md 49,51 kNm
Nd 11,46 kN momentet tas upp som nomralkraft i takfot och taknock
Vd 16,94 kN
td 3,92 kN/m skjuvflöde i plåten
γn 1,20
Rtd 23,19 kN/m för plannja 111 i SK3

Nyttjande 0,17

Stabilisering tak, kortsida
l=btak, ax 4320,00 mm
b=(2/3)*btak, ax 4800,00 mm
l>(3/2)*b ok!

tplåt 1,25 mm
fyk,plåt 350,00 Mpa

nekv,vind_lång 4,00 st blåst mot långsidan
Qd 1528,73 kN total vertikal last, LK1, snö
Hsned 13,76 kN snedställningslast

hd, linjelast,takfot 3,40 kN/m LK1, vind som huvudlast, hela lasten i skivans 
plan är på säker sida

Md 7,93 kNm
Nd 1,65 kN momentet tas upp som nomralkraft i takstol
Vd 7,34 kN
td 1,53 kN/m skivflöde i plåten
γn 1,20
Rtd 23,19 kN/m för plannja 111 i SK3

Nyttjande 0,07



Kantbalk långsida
Kantbalk

K12

b 195,00 mm
h 45,00 mm
Nd 11,46 kN

ftk 8,00 Mpa
fck 14,00 Mpa
γm 1,20
γn 1,20 ger fortskridande ras med risk för personskada 
Kr, C 0,90
Kinst 1,00 stagad av plåten
Kcr 1,00 stagad av plåten
fcd 8,75 Mpa
ftd 5,00 Mpa

Rcd 76,78 kN
Rtd 43,88 kN

Nyttjande 0,15 tryck
0,26 drag

Kantbeslag UPT 108 eftersom hela takbredden inte kan medräknas läggs en 
omslutande kantprofil efter sjätte plåtbredden in från vardera långsida i taket

tnom 1,00 mm
A 305,00 mm2

σR 50,00 MPa
Rtd 15,25 kN

Nyttjande 0,75 drag

LK1, vind som huvudlast, hela lasten i skivans 

momentet tas upp som nomralkraft i takstol

Skarvning takplåt, förband

γms 1,00
γn 1,20
dsn 12,00 mm2 nominell skruvdiameter
ρt 0,60 normalt åtdragen skruv enl BSK07
fbuk 640,00 Mpa
fbud 533,33 MPa
AM12 113,10 mm2

A1 84,00 mm2

ds 10,34 mm spänningsdiameter
e1 36,00 mm avstånd från hålkant till kraftände
tplåt 0,65 mm
fuk, plåt 350,00 MPa
fud, plåt 291,67 Mpa

FRvd 26,88 kN skjuvkapacitet skruv
FRbd 3,06 kN skjuvkapacitet plåt

sskruv 0,78 ≈550mm skruvavstånd

Nyttjande 0,71

eftersom hela takbredden inte kan medräknas läggs en 



Infästning tak

td 3,92 kN/m skjuvflöde i plåten
fStd 1,37 kN/m LK2, vind sugande linjelast takfot

αkraft_fiber 0,00 grader
dskruv 5,00 mm
lg, skruv 20,00 mm gängad förankringslängd
K90 22627,87
K 1,00
fsyk 640,00 Mpa
Rvk 1,45 kN
Rtk 1,24 kN/skruv

Kr, förb 0,80 LTC, KK3
γm 1,20
γn 1,20
Rvd 0,81 kN
Rtd 0,69 kN

sskruv, utdrag 0,50 skruvavstånd map. Lyftning
sskruv, skjuv 0,21 ≈180mm skruvavstånd map. Skjuvning

Pelare, friställda pelare, dimensioneras utifrån brandlastfallet

L40
b 215,00 mm
h 360,00 mm
β0 0,70 mm/min
t 60,00 min pelarna skall bära i 60 min vid brand
dchar 42,00 mm faktiskt inbränningsdjup
d0 7,00 mm zon med nedsatt hållfasthet
deff 49,00 mm effektivt inbränningsdjup
beff 117,00 mm effektiv bredd efter brand i 60 min
heff 262,00 mm effektiv höjd efter brand i 60 min

Wstyv 1338558,00 mm3

Wvek 597753,00 mm3

A 30654,00 mm2

L 3027,04 mm
fmk 33,00 Mpa
fvk 4,00 Mpa
fck 36,00 Mpa

γm 1,15 limträ
γn 1,20 ger fortskridande ras och stor risk för personskada 
Kr, p 0,75 i skjuv, tryck och böj
le 2591,38
Lc 2813,00 mm
λm 0,49
λ 83,29
λr 1,56
k 1,77
β 0,10
Erk 10400,00 MPa

Kc 0,38 knäckning vek led
fmd 1076,09 Mpa
fvd 2,17 Mpa
fcd 19,57 Mpa

Rcd 230,24 kN

Abjk/balk 52,80 m2

Qk
b 26,40 kN/pelare

Qk
f 79,20 kN/pelare

Gbjk 20,06 kN/pelare
Gbalk,bjk 8,49 kN/pelare

Pelare, friställda pelare, dimensioneras utifrån brandlastfallet

L40
b 215,00 mm
h 360,00 mm
β0 0,70 mm/min
t 60,00 min pelarna skall bära i 60 min vid brand
dchar 42,00 mm faktiskt inbränningsdjup
d0 7,00 mm zon med nedsatt hållfasthet
deff 49,00 mm effektivt inbränningsdjup
beff 117,00 mm effektiv bredd efter brand i 60 min
heff 262,00 mm effektiv höjd efter brand i 60 min

Wstyv 1338558,00 mm3

Wvek 597753,00 mm3

A 30654,00 mm2

L 3027,04 mm
fmk 33,00 Mpa
fvk 4,00 Mpa
fck 36,00 Mpa

γm 1,15 limträ
γn 1,20 ger fortskridande ras och stor risk för personskada 
Kr, p 0,75 i skjuv, tryck och böj
le 2591,38
Lc 2813,00 mm
λm 0,49
λ 83,29
λr 1,56
k 1,77
β 0,10
Erk 10400,00 MPa

Kc 0,38 knäckning vek led
fmd 1076,09 Mpa
fvd 2,17 Mpa
fcd 19,57 Mpa

Rcd 230,24 kN

Abjk/balk 52,80 m2

Qk
b 26,40 kN/pelare

Qk
f 79,20 kN/pelare

Gbjk 20,06 kN/pelare
Gbalk,bjk 8,49 kN/pelare
Gtak 15,27 kN/pelare
Gstol 0,41 kN/pelare
Gpelare 0,12 kN/pelare

Sk 47,62 kN snölast
Wk 16,02 kN vindlast från dragstag
Qd 218,97 kN LK1, nyttig

Scd 218,97 kN

Nyttjandegrad 0,95 tryck

Std

Svd

Rtd

Rtd

Bärförmågan kräver ankarspik i hål 1,2,4,5,6,7,9,
10,11,12,13,14,17,18,21,22,23 och 24

Nyttjande



Pelare infällda i fasad, dimensioneras utifrån LK1

L40
b 165,00 mm
h 225,00 mm
Wstyv 1392187,50 mm3

Wvek 1020937,50 mm3

A 37125,00 mm2

L 2075,00 mm
fmk 33,00 Mpa
fvk 4,00 Mpa
fck 36,00 Mpa

γm 1,15 limträ

γn 1,20 ger fortskridande ras och stor risk för personskada 

Kr, p 0,75 i skjuv, tryck och böj
Kinst 1,00 stagad av bjälklaget och fasad
Kh 1,15
Kc 1,00 stagad av bjälklaget och fasad
fmd 20,63 Mpa
fvd 2,17 Mpa
fcd 19,57 Mpa

Rcd 726,36 kN
Rmd, styv 28,71 kNm
Rvd 53,80 kN

Laster

Abjk/balk 42,48 m2

Qk
b 21,24 kN/pelare

Qk
f 63,72 kN/pelare

Gbjk 16,14 kN/pelare
Gbalk,bjk 4,24 kN/pelare
Gtak 15,27 kN/pelare
Gstol 0,41 kN/pelare
Gpelare 0,12 kN/pelare

Sk 47,62 kN snölast
Wk 49,69 kN vindlast från dragstag
Qd 192,39 kN LK1, nyttig
qd 5,66 kN/m vindlast

Scd 192,39 kN LK1, nyttig
Smd 5,60 kNm LK1, vind
Svd 7,05 kN LK1, nyttig, enligt formelsamling för 

samhällsbyggare

Nyttjandegrad 0,26 tryck
0,20 böj
0,13 skjuv
0,46 tryck & böj

Infästning pelare

Std 34,40 kN vind, LK2
Svd 8,57 kN vind, LK1

Rtd 35,20 kN 2st BMF vinkelbeslag 105 med 
Rtd 24,38 kN förstärkning

Bärförmågan kräver ankarspik i hål 1,2,4,5,6,7,9,
10,11,12,13,14,17,18,21,22,23 och 24

Nyttjande 0,98 drag
0,35 skjuv

Stabilisering väggar, bottenplan

bregel 45,00 mm K12
hregel 95,00 mm

Hlång 212,36 kN

L1y1 3,60 m
L2y1 2,90 m
L3y1 2,80 m
L4y1 5,10 m
L5y1 8,90 m
L6y1 3,60 m
L7y1 1,70 m

X1,1 0,15 m
X2,1 0,15 m
X3,1 10,30 m
X4,1 10,30 m
X5,1 17,75 m
X6,1 28,85 m
X7,1 28,85 m
V1,1 -14,35 m
V2,1 -14,35 m
V3,1 -4,20 m
V4,1 -4,20 m
V5,1 3,25 m
V6,1 14,35 m
V7,1 14,35 m

Summa Li 28,60 m
Summa Li*Vi -21,48
ex,1 -0,75
ρ1,1 -13,60
ρ2,1 -13,60
ρ3,1 -3,45
ρ4,1 -3,45
ρ5,1 4,00
ρ6,1 15,10
ρ7,1 15,10
L1y1*ρ1,1

2 665,77
L2y1*ρ2,1

2 536,32
L3y1*ρ3,1

2 33,31
L4y1*ρ4,1

2 60,67
L5y1*ρ5,1

2 142,46
L6y1*ρ6,1

2 820,93

Pelare infällda i fasad, dimensioneras utifrån LK1

L40
b 165,00 mm
h 225,00 mm
Wstyv 1392187,50 mm3

Wvek 1020937,50 mm3

A 37125,00 mm2

L 2075,00 mm
fmk 33,00 Mpa
fvk 4,00 Mpa
fck 36,00 Mpa

γm 1,15 limträ

γn 1,20 ger fortskridande ras och stor risk för personskada 

Kr, p 0,75 i skjuv, tryck och böj
Kinst 1,00 stagad av bjälklaget och fasad
Kh 1,15
Kc 1,00 stagad av bjälklaget och fasad
fmd 20,63 Mpa
fvd 2,17 Mpa
fcd 19,57 Mpa

Rcd 726,36 kN
Rmd, styv 28,71 kNm
Rvd 53,80 kN

Laster

Abjk/balk 42,48 m2

Qk
b 21,24 kN/pelare

Qk
f 63,72 kN/pelare

Gbjk 16,14 kN/pelare
Gbalk,bjk 4,24 kN/pelare
Gtak 15,27 kN/pelare
Gstol 0,41 kN/pelare
Gpelare 0,12 kN/pelare

Sk 47,62 kN snölast
Wk 49,69 kN vindlast från dragstag
Qd 192,39 kN LK1, nyttig
qd 5,66 kN/m vindlast



L7y1*ρ7,1
2 387,66

Summa Li*ρi 2647,12
H1,1 23,78 kN 6,61 kN/m
H2,1 19,16 kN 6,61 kN/m
H3,1 20,21 kN 7,22 kN/m
H4,1 36,81 kN 7,22 kN/m
H5,1 68,23 kN 7,67 kN/m
H6,1 30,00 kN 8,33 kN/m
H7,1 14,17 kN 8,33 kN/m
Summa Hi 212,36 kN ok!

VE1,1 3,00 st antal väggenheter i väggen
VE2,1 2,00 st
VE3,1 2,00 st
VE4,1 4,00 st
VE5,1 7,00 st
VE6,1 3,00 st
VE7,1 1,40 st

FE1,1 7,93 kN last per väggenhet
FE2,1 9,58 kN
FE3,1 10,10 kN
FE4,1 9,20 kN
FE5,1 9,75 kN
FE6,1 10,00 kN
FE7,1 10,12 kN

Svd,1 10,12 kN dim.last/väggenhet

Träregelvägg vägg, c/c 600, med skivor i två lag. 
inre lag GR 13 c/cskr 90,00 mm
yttre lag, innerväggGF 15 c/cskr 200,00 mm
yttre lag, ytterväggGU 9 c/cskr 200,00 mm

Rvd 13,00 kN bärförmåga/väggenhet enl. gyproc kap 4.3.1

Nyttjande 0,78 skjuv

kontakttryck syll 

Fc90d, nr 1 Fc90d, nr 2 Fc90d, nr 3

18,23 kN 12,15 kN 6,08 LK1, vind
18,23 kN 10,69 kN 3,14 LK1, vind
19,92 kN 11,38 kN 2,85 LK1, vind
19,92 kN 15,23 kN 10,55 LK1, vind
21,16 kN 18,31 kN 15,45 LK1, vind
23,00 kN 15,34 kN 7,67 LK1, vind
23,00 kN 6,77 kN -9,47 LK1, vind

Stabilisering väggar, bottenplan

bregel 45,00 mm K12
hregel 95,00 mm

Hlång 212,36 kN

L1y1 3,60 m
L2y1 2,90 m
L3y1 2,80 m
L4y1 5,10 m
L5y1 8,90 m
L6y1 3,60 m
L7y1 1,70 m

X1,1 0,15 m
X2,1 0,15 m
X3,1 10,30 m
X4,1 10,30 m
X5,1 17,75 m
X6,1 28,85 m
X7,1 28,85 m
V1,1 -14,35 m
V2,1 -14,35 m
V3,1 -4,20 m
V4,1 -4,20 m
V5,1 3,25 m
V6,1 14,35 m
V7,1 14,35 m

Summa Li 28,60 m
Summa Li*Vi -21,48
ex,1 -0,75
ρ1,1 -13,60
ρ2,1 -13,60
ρ3,1 -3,45
ρ4,1 -3,45
ρ5,1 4,00
ρ6,1 15,10
ρ7,1 15,10
L1y1*ρ1,1

2 665,77
L2y1*ρ2,1

2 536,32
L3y1*ρ3,1

2 33,31
L4y1*ρ4,1

2 60,67
L5y1*ρ5,1

2 142,46
L6y1*ρ6,1

2 820,93

L7y1*ρ7,1
2 387,66

Summa Li*ρi 2647,12
H1,1 23,78 kN 6,61 kN/m
H2,1 19,16 kN 6,61 kN/m
H3,1 20,21 kN 7,22 kN/m
H4,1 36,81 kN 7,22 kN/m
H5,1 68,23 kN 7,67 kN/m
H6,1 30,00 kN 8,33 kN/m
H7,1 14,17 kN 8,33 kN/m
Summa Hi 212,36 kN ok!

VE1,1 3,00 st antal väggenheter i väggen
VE2,1 2,00 st
VE3,1 2,00 st
VE4,1 4,00 st
VE5,1 7,00 st
VE6,1 3,00 st
VE7,1 1,40 st

FE1,1 7,93 kN last per väggenhet
FE2,1 9,58 kN
FE3,1 10,10 kN
FE4,1 9,20 kN
FE5,1 9,75 kN
FE6,1 10,00 kN
FE7,1 10,12 kN

Svd,1 10,12 kN dim.last/väggenhet

Träregelvägg vägg, c/c 600, med skivor i två lag. 
inre lag GR 13 c/cskr 90,00 mm
yttre lag, innerväggGF 15 c/cskr 200,00 mm
yttre lag, ytterväggGU 9 c/cskr 200,00 mm

Rvd 13,00 kN bärförmåga/väggenhet enl. gyproc kap 4.3.1

Nyttjande 0,78 skjuv

kontakttryck syll 

Fc90d, nr 1 Fc90d, nr 2 Fc90d, nr 3

18,23 kN 12,15 kN 6,08 LK1, vind
18,23 kN 10,69 kN 3,14 LK1, vind
19,92 kN 11,38 kN 2,85 LK1, vind
19,92 kN 15,23 kN 10,55 LK1, vind
21,16 kN 18,31 kN 15,45 LK1, vind
23,00 kN 15,34 kN 7,67 LK1, vind
23,00 kN 6,77 kN -9,47 LK1, vind



Stabilisering väggar, Plan 1

bregel 45,00 mm K12
hregel 95,00 mm

Hlång 141,36 kN

L1y2 3,60 m
L2y2 2,90 m
L3y2 7,00 m
L4y2 7,00 m
L5y2 3,60 m
L6y2 2,90 m
X1,2 0,15 m
X2,2 0,15 m
X3,2 10,30 m
X4,2 17,75 m
X5,2 28,85 m
X6,2 28,85 m
V1,2 -14,35 m
V2,2 -14,35 m
V3,2 -4,20 m
V4,2 3,25 m
V5,2 14,35 m
V6,2 14,35 m
Summa Li 27,00 m
Summa Li*Vi -6,65
ex,2 -0,25
ρ1,2 -14,10
ρ2,2 -14,10
ρ3,2 -3,95
ρ4,2 3,50
ρ5,2 14,60
ρ6,2 14,60
L1y2*ρ1,2

2 716,09
L2y2*ρ2,2

2 576,85
L3y2*ρ3,2

2 109,42
L4y2*ρ4,2

2 85,57
L5y2*ρ5,2

2 766,99
L6y2*ρ6,2

2 617,85
Summa Li*ρi 2872,77
H1,2 18,23 kN 5,06 kN/m
H2,2 14,69 kN 5,06 kN/m
H3,2 36,31 kN 5,19 kN/m
H4,2 36,94 kN 5,28 kN/m

H5,2 19,48 kN 5,41 kN/m
H6,2 15,70 kN 5,41 kN/m
Summa Hi 141,36 kN ok!

VE1,2 3,00 st antal väggenheter i väggen
VE2,2 2,00 st
VE3,2 5,80 st
VE4,2 5,80 st
VE5,2 3,00 st
VE6,2 2,00 st

FE1,2 6,08 kN last per väggenhet
FE2,2 7,34 kN
FE3,2 6,26 kN
FE4,2 6,37 kN
FE5,2 6,49 kN
FE6,2 7,85 kN
Svd,2 7,85 kN dim.last/väggenhet

Träregelvägg vägg, c/c 600, med skivor i två lag. 
inre lag GR 13 c/cskr 90,00 mm
yttre lag, innerväggGF 15 c/cskr 200,00 mm
yttre lag, ytterväggGU 9 c/cskr 200,00 mm

Rvd 13,00 kN bärförmåga/väggenhet enl. gyproc kap 4.3.1

Nyttjande 0,60 skjuv

kontakttryck syll / Lyftkraft

Fc90d1 Fc90d2 Fc90d2

13,98 kN 9,32 kN 4,66 kN
13,98 kN 8,19 kN 2,41 kN
14,32 kN 11,86 kN 9,41 kN
14,57 kN 12,07 kN 9,57 kN
14,94 kN 9,96 kN 4,98 kN
14,94 kN 8,76 kN 2,58 kN

Stabilisering väggar, Plan 1

bregel 45,00 mm K12
hregel 95,00 mm

Hlång 141,36 kN

L1y2 3,60 m
L2y2 2,90 m
L3y2 7,00 m
L4y2 7,00 m
L5y2 3,60 m
L6y2 2,90 m
X1,2 0,15 m
X2,2 0,15 m
X3,2 10,30 m
X4,2 17,75 m
X5,2 28,85 m
X6,2 28,85 m
V1,2 -14,35 m
V2,2 -14,35 m
V3,2 -4,20 m
V4,2 3,25 m
V5,2 14,35 m
V6,2 14,35 m
Summa Li 27,00 m
Summa Li*Vi -6,65
ex,2 -0,25
ρ1,2 -14,10
ρ2,2 -14,10
ρ3,2 -3,95
ρ4,2 3,50
ρ5,2 14,60
ρ6,2 14,60
L1y2*ρ1,2

2 716,09
L2y2*ρ2,2

2 576,85
L3y2*ρ3,2

2 109,42
L4y2*ρ4,2

2 85,57
L5y2*ρ5,2

2 766,99
L6y2*ρ6,2

2 617,85
Summa Li*ρi 2872,77
H1,2 18,23 kN 5,06 kN/m
H2,2 14,69 kN 5,06 kN/m
H3,2 36,31 kN 5,19 kN/m
H4,2 36,94 kN 5,28 kN/m



Stabilisering väggar, Plan 2

bregel 45,00 mm K12
hregel 95,00 mm

Hlång 70,35 kN

L1y3 3,60 m
L2y3 2,90 m
L3y3 7,00 m
L4y3 7,00 m
L5y3 3,60 m
L6y3 2,90 m
X1,3 0,15 m
X2,3 0,15 m
X3,3 10,30 m
X4,3 17,75 m
X5,3 28,85 m
X6,3 28,85 m
V1,3 -14,35 m
V2,3 -14,35 m
V3,3 -4,20 m
V4,3 3,25 m
V5,3 14,35 m
V6,3 14,35 m
Summa Li 27,00 m
Summa Li*Vi -6,65
ex,3 -0,25
ρ1,3 -14,10
ρ2,3 -14,10
ρ3,3 -3,95
ρ4,3 3,50
ρ5,2 14,60
ρ6,2 14,60
L1y3*ρ1,3

2 716,09
L2y3*ρ2,3

2 576,85
L3y2*ρ3,2

2 109,42
L4y2*ρ4,2

2 85,57
L5y3*ρ5,3

2 766,99
L6y3*ρ6,3

2 617,85
Summa Li*ρi 2872,77
H1,3 9,07 kN 2,52 kN/m
H2,3 7,31 kN 2,52 kN/m
H3,3 18,07 kN 2,58 kN/m
H4,3 18,39 kN 2,63 kN/m

Stabilisering väggar, Plan 2

bregel 45,00 mm K12
hregel 95,00 mm

Hlång 70,35 kN

L1y3 3,60 m
L2y3 2,90 m
L3y3 7,00 m
L4y3 7,00 m
L5y3 3,60 m
L6y3 2,90 m
X1,3 0,15 m
X2,3 0,15 m
X3,3 10,30 m
X4,3 17,75 m
X5,3 28,85 m
X6,3 28,85 m
V1,3 -14,35 m
V2,3 -14,35 m
V3,3 -4,20 m
V4,3 3,25 m
V5,3 14,35 m
V6,3 14,35 m
Summa Li 27,00 m
Summa Li*Vi -6,65
ex,3 -0,25
ρ1,3 -14,10
ρ2,3 -14,10
ρ3,3 -3,95
ρ4,3 3,50
ρ5,2 14,60
ρ6,2 14,60
L1y3*ρ1,3

2 716,09
L2y3*ρ2,3

2 576,85
L3y2*ρ3,2

2 109,42
L4y2*ρ4,2

2 85,57
L5y3*ρ5,3

2 766,99
L6y3*ρ6,3

2 617,85
Summa Li*ρi 2872,77
H1,3 9,07 kN 2,52 kN/m
H2,3 7,31 kN 2,52 kN/m
H3,3 18,07 kN 2,58 kN/m
H4,3 18,39 kN 2,63 kN/m
H5,3 9,70 kN 2,69 kN/m
H6,3 7,81 2,69 kN/m
Summa Hi 52,85 kN ok!

VE1,3 3,00 st antal väggenheter i väggen
VE2,3 2,00 st
VE3,3 5,80 st
VE4,3 5,80 st
VE5,3 3,00 st
VE6,3 2,00 st

FE1,3 3,02 kN last per väggenhet
FE2,3 3,65 kN
FE3,3 3,12 kN
FE4,3 3,17 kN
FE5,3 3,23 Kn
FE6,3 3,91 Kn
Svd,3 3,91 kN dim.last/väggenhet

Träregelvägg vägg, c/c 600, med skivor i två lag. 
inre lag GR 13 c/cskr 90,00 mm
yttre lag, innerväggGF 15 c/cskr 200,00 mm
yttre lag, ytterväggGU 9 c/cskr 200,00 mm

Rvd 13,00 kN bärförmåga/väggenhet enl. gyproc
 kap 4.3.1

Nyttjande 0,30 skjuv

kontakttryck syll / Lyftkraft

Fc90d 7,43 kN



Bruksgränstillstånd

b 115,00 mm
h 225,00 mm
gbjk 0,76 kN/m2

gbjk 0,46 kN/m
A 25875,00 mm2

c/c 600,00 mm

Ed1 13000,00 Mpa svikt
Ed2 8450,00 MPa nedböjning
Ek, undergolv 2400,00 MPa enl träguiden
γm 1,00

γn 1,20
kdef1 0,60 L40, KK1
kdef2 1,00 svikt
Ed, undergolv, s 2000,00 MPa svikt
Ed, undergolv, n 1200,00 MPa nedböjning
Ed, nedböjning 9650,00 Mpa nedböjning

αgolv 6,50 ratio

tgolv 22,00 mm

b 1000,00 mm
bgolv, eff 153,85 mm
breglar 191,67 mm
Agolv 22000,00 mm2

Agolv, eff 3384,62 mm2

Areglar 43125,00 mm2

tpgolv 236,00 mm

tpregel 112,50 mm
Ireglar, eff 181933593,75 mm4

Igolv, eff 136512,82 mm4

Abjk, eff 46509,62 mm2

Abjk 47875,00 mm2

tpbjk 121,49 mm
tbjk 247,00 mm
Ibjk 229936378,02 mm4

Isvikt 137961826,81 mm4

Bruksgränstillstånd

b 115,00 mm
h 225,00 mm
gbjk 0,76 kN/m2

gbjk 0,46 kN/m
A 25875,00 mm2

c/c 600,00 mm

Ed1 13000,00 Mpa svikt
Ed2 8450,00 MPa nedböjning
Ek, undergolv 2400,00 MPa enl träguiden
γm 1,00

γn 1,20
kdef1 0,60 L40, KK1
kdef2 1,00 svikt
Ed, undergolv, s 2000,00 MPa svikt
Ed, undergolv, n 1200,00 MPa nedböjning
Ed, nedböjning 9650,00 Mpa nedböjning

αgolv 6,50 ratio

tgolv 22,00 mm

b 1000,00 mm
bgolv, eff 153,85 mm
breglar 191,67 mm
Agolv 22000,00 mm2

Agolv, eff 3384,62 mm2

Areglar 43125,00 mm2

tpgolv 236,00 mm

tpregel 112,50 mm
Ireglar, eff 181933593,75 mm4

Igolv, eff 136512,82 mm4

Abjk, eff 46509,62 mm2

Abjk 47875,00 mm2

tpbjk 121,49 mm
tbjk 247,00 mm
Ibjk 229936378,02 mm4

Isvikt 137961826,81 mm4

P 1,00 kN punktlast svikt
umax,ned 9,60 mm enl. limträhandboken (L/500)
umax,svikt 1,50 mm enl. limträhandboken
qd 1,36 kN/m LK9, nyttig

hw 219,37 mm erforderlig balkhöjd map nedböjning, då kravet är
 umax=L/500 enl. limträhandboken

usvikt 1,28 mm svikt vid punktlast på 1 kN i fältmitt på en regel

Nyttjande 0,97 nedböjning
0,86 svikt

Kontinuerligt upplagd balk över tre stöd med olika längd i facken, typ B
LfackAB

LfackBC

L

Iregel

Eregel

y1

y2

Rb

Rc

Ra

Va

Vb1

Vb2

Vc

Ma

Mab

Mb

Mbc

Mc

Smd

Svd

Nyttjande



Brottgränstillstånd

Fritt upplagd balk
L40
b 115,00
h 225,00
gbjk 0,76 kN/m2

gbjk 0,46 kN/m

A 25875,00 mm2

c/c 600,00
qd 2,41 kN/m LK1, nyttig
Smd 6,93 kNm
Svd 5,77 kN

Wstyv 970312,50 mm3

fmk 33,00 Mpa L40
fvk 4,00 Mpa
γm 1,15
γn 1,20 ger fortskridande ras med stor risk för personskada 
Kr, B 0,60
Kr, B, skjuv 0,60
Kinst 1,00 stagad

fmd 14,35 Mpa
fvd 1,74 Mpa

Rmd 13,92 kNm
Rvd 30,00 kN

Nyttjandegrad 0,50 böj
0,19 skjuv

Kontinuerligt upplagd balk över tre stöd med olika längd i facken, typ A
LfackAB 4,80 m
LfackBC 3,74 m
L 8,54 m

Iregel 109160156,25 mm4

Eregel 8540,00 Mpa
y1 0,00 nedböjning vid stöd B enl. elementarfall 1
y2 0,00 Rb nedböjning vid stöd B enl. elementarfall 13
Rb 12,89 kN ges av y1 = y2

Rc 3,03 kN
Ra 4,63 kN

Va 4,63 kN

Brottgränstillstånd

Fritt upplagd balk
L40
b 115,00
h 225,00
gbjk 0,76 kN/m2

gbjk 0,46 kN/m

A 25875,00 mm2

c/c 600,00
qd 2,41 kN/m LK1, nyttig
Smd 6,93 kNm
Svd 5,77 kN

Wstyv 970312,50 mm3

fmk 33,00 Mpa L40
fvk 4,00 Mpa
γm 1,15
γn 1,20 ger fortskridande ras med stor risk för personskada 
Kr, B 0,60
Kr, B, skjuv 0,60
Kinst 1,00 stagad

fmd 14,35 Mpa
fvd 1,74 Mpa

Rmd 13,92 kNm
Rvd 30,00 kN

Nyttjandegrad 0,50 böj
0,19 skjuv

Kontinuerligt upplagd balk över tre stöd med olika längd i facken, typ A
LfackAB 4,80 m
LfackBC 3,74 m
L 8,54 m

Iregel 109160156,25 mm4

Eregel 8540,00 Mpa
y1 0,00 nedböjning vid stöd B enl. elementarfall 1
y2 0,00 Rb nedböjning vid stöd B enl. elementarfall 13
Rb 12,89 kN ges av y1 = y2

Rc 3,03 kN
Ra 4,63 kN

Va 4,63 kN
Vb1 -6,92 kN
Vb2 5,97 kN
Vc -3,03 kN

Ma 0,00 kNm
Mab 4,45 kNm
Mb -5,50 kNm
Mbc 1,90 kNm
Mc 0,00 kNm

Smd 5,50 kNm
Svd 6,92 kN

Nyttjande 0,39 böj

0,23 skjuv

Kontinuerligt upplagd balk över tre stöd med olika längd i facken, typ B
LfackAB 3,73 m
LfackBC 2,09 m
L 5,81 m

Iregel 109160156,25 mm4

Eregel 8540,00 Mpa
y1 0,00 nedböjning vid stöd B enl. elementarfall 1
y2 0,00 Rb nedböjning vid stöd B enl. elementarfall 13
Rb 8,88 kN ges av y1 = y2

Rc 1,30 kN
Ra 3,81 kN

Va 3,81 kN
Vb1 -5,16 kN
Vb2 3,72 kN
Vc -1,30 kN

Ma 0,00 kNm
Mab 3,01 kNm
Mb -2,52 kNm
Mbc 0,35 kNm
Mc 0,00 kNm

Smd 2,52 kNm
Svd 5,16 kN

Nyttjande 0,18 böj
0,17 skjuv



kontakttryck bjk.regel

Fc90d 1,44 kN

fc90k 8,00 Mpa L40
Kr,C 0,85
γm 1,25

γn 1,20

fc90d 4,53 Mpa

Aer 318,44 mm2
erforderlig anliggningsarea

Aan 13225,00 mm2
anliggande area

Nyttjande 0,02

avväxling

Vb1 -6,92 kN
Vb2 5,97 kN
Vc -3,03 kN

Ma 0,00 kNm
Mab 4,45 kNm
Mb -5,50 kNm
Mbc 1,90 kNm
Mc 0,00 kNm

Smd 5,50 kNm
Svd 6,92 kN

Nyttjande 0,39 böj

0,23 skjuv

Kontinuerligt upplagd balk över tre stöd med olika längd i facken, typ B
LfackAB 3,73 m
LfackBC 2,09 m
L 5,81 m

Iregel 109160156,25 mm4

Eregel 8540,00 Mpa
y1 0,00 nedböjning vid stöd B enl. elementarfall 1
y2 0,00 Rb nedböjning vid stöd B enl. elementarfall 13
Rb 8,88 kN ges av y1 = y2

Rc 1,30 kN
Ra 3,81 kN

Va 3,81 kN
Vb1 -5,16 kN
Vb2 3,72 kN
Vc -1,30 kN

Ma 0,00 kNm
Mab 3,01 kNm
Mb -2,52 kNm
Mbc 0,35 kNm
Mc 0,00 kNm

Smd 2,52 kNm
Svd 5,16 kN

Nyttjande 0,18 böj
0,17 skjuv



kontakttryck bjk.regel

Fc90d 1,44 kN

fc90k 8,00 Mpa L40
Kr,C 0,85
γm 1,25

γn 1,20

fc90d 4,53 Mpa

Aer 318,44 mm2
erforderlig anliggningsarea

Aan 13225,00 mm2
anliggande area

Nyttjande 0,02

avväxling

b 115,00
h 225,00
gbjk 0,76 kN/m2

L 1500,00 mm

A 25875,00 mm2

Abel 1,28 m2 belastande area
qd 3,41 kN/m LK1, nyttig
Smd 0,96 kNm
Svd 2,56 kN

Wstyv ###### mm3

fmk 33,00 Mpa L40
fvk 4,00 Mpa
γm 1,15
γn 1,20 ger fortskridande ras med stor risk för personskada 
Kr, B 0,60
Kr, B, skjuv 0,60
Kinst 1,00 stagad

fmd 14,35 Mpa
fvd 1,74 Mpa

Rmd 13,92 kNm
Rvd 30,00 kN

Nyttjandegrad 0,07 böj 0,09 skjuv

kontroll stödjande bjälke

Qd 2,56 kN LK1, nyttig
qd 2,41 kN/m LK1, nyttig

Smd 11,27 kNm
Svd 8,33 kN

b 115,00
h 225,00

Wstyv 970312,50 mm3

fmk 33,00 Mpa L40
fvk 4,00 Mpa
γm 1,15

γn 1,20 ger fortskridande ras med stor risk för personskada 
Kr, B 0,60
Kr, B, skjuv 0,60
Kinst 1,00 stagad

fmd 14,35 Mpa
fvd 1,74 Mpa

Rmd 13,92 kNm
Rvd 30,00 kN

Nyttjandegrad 0,81 böj 0,28 skjuv



Överhäng, brottgräns

överhänget modelleras som en konsolbalk med en jämnt utbredd last härstammande från 
mötande golvbjälkar samt en punktlast från utfackningsväggens egentyngd. Eftersom balken ligger
mellan två bärande väggar bör den endast kunna deformeras som en konsol 

b 78,00
h 405,00
Wstyv ###### mm3

Leff 1365,00 mm effektiv längd map korsande golvbjälkar
L 1800,00 mm
gbalk 0,02 kN/m
Gvägg 4,36 kN
qd 7,31 kN/m LK1, nyttig

Smd 19,69 kNm
Svd 14,34 kN

fmk 33,00 Mpa L40
fvk 4,00 Mpa
γm 1,15
γn 1,20 ger fortskridande ras med stor risk för personskada 

Kr, B 0,60
Kr, B, skjuv 0,60
Kinst 1,00 stagad

fmd 14,35 Mpa
fvd 1,74 Mpa

Rmd 30,59 kNm
Rvd 36,63 kN

Nyttjandegrad 0,64 böj
0,39 skjuv

Infästning med balksko

qd 2,41 kN/m LK1, nyttig
Vd 5,77 kN tvärkraft vid infästning
Rvd 8,80 kN BMF balksko normal typ, 440, spikas med 

ankarspik 40-4, 2*12 + 2*7
Nyttjande 0,66

överhäng bruksgräns

b 78,00
h 405,00

I ######
Ed1 13000,00 Mpa svikt
Ed2 8450,00 MPa nedböjning

P 1,00 kN punktlast längst ut på konsolen
qd 4,13 kN/m LK9

usvikt 0,35 mm
unedböjning 2,88 mm

uned,max 3,60  kravet är  umax=L/500 enl. limträhandboken

usvikt,max 1,50 mm

Nyttjande 0,80 nedböjning

0,23 svikt

Överhäng, brottgräns

överhänget modelleras som en konsolbalk med en jämnt utbredd last härstammande från 
mötande golvbjälkar samt en punktlast från utfackningsväggens egentyngd. Eftersom balken ligger
mellan två bärande väggar bör den endast kunna deformeras som en konsol 

b 78,00
h 405,00
Wstyv ###### mm3

Leff 1365,00 mm effektiv längd map korsande golvbjälkar
L 1800,00 mm
gbalk 0,02 kN/m
Gvägg 4,36 kN
qd 7,31 kN/m LK1, nyttig

Smd 19,69 kNm
Svd 14,34 kN

fmk 33,00 Mpa L40
fvk 4,00 Mpa
γm 1,15
γn 1,20 ger fortskridande ras med stor risk för personskada 

Kr, B 0,60
Kr, B, skjuv 0,60
Kinst 1,00 stagad

fmd 14,35 Mpa
fvd 1,74 Mpa

Rmd 30,59 kNm
Rvd 36,63 kN

Nyttjandegrad 0,64 böj
0,39 skjuv

Infästning med balksko

qd 2,41 kN/m LK1, nyttig
Vd 5,77 kN tvärkraft vid infästning
Rvd 8,80 kN BMF balksko normal typ, 440, spikas med 

ankarspik 40-4, 2*12 + 2*7
Nyttjande 0,66



Kontroll av nedanstående vägg, endast regel nr 1, bottenplan

b 70,00
h 120,00

Ncd 49,93 kN LK1, vind
Smd,regel1 0,10 kNm LK1, vind
Svd,regel1 0,57 kN LK1, vind

fmk 12,00 Mpa
fvk 3,00 Mpa
fck 14,00 Mpa
fc90k 7,00 Mpa
γm 1,25
γn 1,20 risk för fortskridande ras och personskada
Kr, p 0,65
Kr, c 0,90
Kr,c, kontakt 0,90
Kinst 1,00

Lc 2685,00 mm
Erk 10400,00 MPa
β 0,10

λ 77,51 knäckning i styv led, stagade i vek
λr 0,91
k 0,93
Kcr 0,87
fmd 7,20 Mpa
fvd 1,80 Mpa
fcd 6,07 Mpa
fc90d 4,20 Mpa

Rcd, dubbel 89,16 kN
Rmd, dubbel 2,42 kNm
Rvd, dubbel 20,16 kN
Rc90d, dubbel 70,56 kN

Nyttjande 0,56 tryck
0,04 böj
0,03 skjuv
0,60 böj & tryck
0,71 kontakt

Balkong

värsta lastfallet uppstår i yttersta golvbjälken där linjelasten vid räcket uppstår.

L40
b 115,00
h 225,00
gbjk 0,76 kN/m2

gbjk 0,46 kN/m
A 25875,00 mm2

c/c 600,00
qd 3,66 kN/m LK1, nyttig
Smd 10,53 kNm
Svd 8,77 kN

Wstyv 970312,50 mm3

fmk 33,00 Mpa
fvk 4,00 Mpa
γm 1,15
γn 1,20 ger fortskridande ras med stor risk för personskada 
Kr, B 0,60
Kr, B, skjuv 0,60
Kinst 1,00 stagad

fmd 14,35 Mpa
fvd 1,74 Mpa

Rmd 13,92 kNm
Rvd 30,00 kN

Nyttjandegrad 0,76 böj
0,29 skjuv



FSQ 187
h 187,00 mm  Gu.vägg,v qd  Gu.vägg,h

bö 200,00 mm
tö 20,00 mm
bu 430,00 mm
tu 10,00 mm Ra Rb Hvind

hliv 180,00 mm
tliv 5,00 mm
A 10100,00 mm
Aliv 1800,00 mm Lfack,v Lfack,h

Av 2160,00 mm x
L 10700,00 mm
Lfack,v 9230,00 mm
Lfack,h 1470,00 mm
Lc 10700,00
Ek 210000,00 Mpa
Ix 74000000,00 mm4

c/t 9,50
72ε 66,56 tk1

fy 275,00 Mpa
Wpl 835000,00 mm3
hliv/tliv 18,00
72ε/η 55,46

λW 0,00 enl BSK 07
ωv 0,67 enl BSK 07 med en vek ändavstyvning
π 3,14
Ncr,x 1339,62 kN
λx 1,44
α 0,34 kurva b enl. EN1993-1-1
Φ 1,75
χ 0,37

Vpl,Rd 229,77 kN
Mc,Rd 229,63 kNm
Nb,x,Rd 1014,60 kN

Laster

Gu.vägg,h 8,71 kN
Gu.vägg,v 5,31 kN
Abjk/balk 52,80 m2

Qk
b 5,13 kN/m

Qk
f 7,69 kN/m

Hd 11,75 kN LK1, vind som huvudlast
gbjk 3,75 kN/m
gbalk 0,79 kN/m

qd 21,20 kN/m LK1, Nyttig som huvudlast
Ra 99,30 kN

Rb 141,61 kN

Tvärkraft X
0,00 0,00

93,99 0,00
0,01 4,43

-101,73 9,23
39,88 9,23
8,71 10,70
0,00 10,70

Moment
0,00 0,00

208,30 4,43
-35,71 9,23

0,00 10,70

Normalkraft
11,75 0,00
11,75 4,43
11,75 9,23
11,75 10,70

Smd 208,30 kNm
Svd 101,73 kN
Scd 11,75 kN

Nyttjande 0,91 böj
0,44 skjuv
0,01 tryck

-150,00
-100,00

-50,00
0,00

50,00
100,00
150,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Tvärkraft

-200,00

0,00

200,00

400,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Moment

0,00

5,00

10,00

15,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Normalkraft, tryck

FSQ 187
h 187,00 mm  Gu.vägg,v qd  Gu.vägg,h

bö 200,00 mm
tö 20,00 mm
bu 430,00 mm
tu 10,00 mm Ra Rb Hvind

hliv 180,00 mm
tliv 5,00 mm
A 10100,00 mm
Aliv 1800,00 mm Lfack,v Lfack,h

Av 2160,00 mm x
L 10700,00 mm
Lfack,v 9230,00 mm
Lfack,h 1470,00 mm
Lc 10700,00
Ek 210000,00 Mpa
Ix 74000000,00 mm4

c/t 9,50
72ε 66,56 tk1

fy 275,00 Mpa
Wpl 835000,00 mm3
hliv/tliv 18,00
72ε/η 55,46

λW 0,00 enl BSK 07
ωv 0,67 enl BSK 07 med en vek ändavstyvning
π 3,14
Ncr,x 1339,62 kN
λx 1,44
α 0,34 kurva b enl. EN1993-1-1
Φ 1,75
χ 0,37

Vpl,Rd 229,77 kN
Mc,Rd 229,63 kNm
Nb,x,Rd 1014,60 kN

Laster

Gu.vägg,h 8,71 kN
Gu.vägg,v 5,31 kN
Abjk/balk 52,80 m2

Qk
b 5,13 kN/m

Qk
f 7,69 kN/m

Hd 11,75 kN LK1, vind som huvudlast
gbjk 3,75 kN/m
gbalk 0,79 kN/m

qd 21,20 kN/m LK1, Nyttig som huvudlast
Ra 99,30 kN



CKR Tryckt rör mellan bjk.balk och utfackningsväggen på husets framsida
t 3,00 mm
d 42,40 mm
Lc 1450,00 mm
A 371,00 mm2
fy 275,00 Mpa
d/t 14,13
50ε2 42,73
d/t<50ε2 ok tk1

Ek 210000,00 Mpa
I 40355,69 mm4

Ncr 39,78 kN
λx 1,60
α 0,21 kurva a enl. EN1993-1-1
Φ 1,93
χ 0,33

Rcd 33,94 kN
Scd 11,75 kN

Nyttjande 0,35 normalkraft
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V1 - Utfackningsvägg

1  1 : 20
V2 - Gavelvägg

2  1 : 20
V3 - Bärande innervägg
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V4 - Enkelsidigt våtrum

4  1 : 20
V5 - Icke bärande innervägg

5  1 : 20
V6 - Dubbelsidigt våtrum
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 1 : 10
Pelarfot & golvbjälkar

1

 1 : 10
Sektion 2, Pelarfot & golvbjälkar

2Bultas  i hål 1,2 och 3 med M10, hålen i  balken förborras på
plats.

BMF 105 Spikas med ankarspik 75-4,0 i hål 11,12,13,14,17,18, 21, 22, 23 & 24
BMF 70 spikas med ankarspik 75-4,0 i hål 1, 3, 4, 5, 7

 1 : 10
Sektion 3, Pelarfot & golvbjälkar

3

På motstående bjälkände sätts BMF 70 på andra sidan av golvbjälken
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vertikal infästningsplåt

1

Vertikal smidesplåt, t=18mm, svetsas mot peikko JPL 150*200
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stålbrickor sö b,1 & 2

2

Stålbrickor S355, t=12mm, löst anliggande fixeras av låsmutter

 1 : 5
stålbrickor nv

3

Stålbrickor S355, t=25mm, löst anliggande fixeras av låsmutter
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