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Sammanfattning 

I Sverige finns det inte många höga trähus, trots den enorma tillgången på material 

och det faktum att de allra flesta villor/småhus är byggda av just trä. Att trä är ett lätt 

byggmaterial, är väl lämpat för prefabricering samt är återvinningsbart i stor 

utsträckning medför att det är väldigt konkurrenskraftigt. Så varför utnyttjas inte detta 

byggmaterial oftare? 

En av anledningarna till det ligger i de konservativa regelverk som tidigare funnits i 

Sverige, de har inte tillåtit att bygga högre än två våningar med bärande stomme av 

trä. Något som ändrades vid årsskiftet 93/94 då en ny norm, BBR 94, kom som gjorde 

det möjligt för trä att användas i stommar. Den nya normen införde funktionskrav, 

vilket precis som det låter ställer krav på funktionen istället för direkta materialkrav 

som det var tidigare. Detta innebar att trä fick användas i bärande stommar så länge 

funktionen som ställdes på den byggnadsdelen uppfylldes. I USA där trähus i flera 

våningar är vanligt sedan länge, använder man sig ofta av ett stabilt hisschakt i betong 

eller stålfackverk, vilket kan vara ett bra komplement till en stomme som i övrigt 

består av trä. 

I examensarbetet undersöks om det är möjligt att bygga ett 8-våningshus med MFB, 

Masonites Flexibla Byggsystem. Ett byggsystem bestående av väggar och bjälklag 

uppbyggda med Masonites board och Masonite Beams lättbalk. Som extra stöd till 

stabiliseringen används ett hisschakt i betong.  

För att kunna utföra denna kontroll används FEM-Design, ett finita element program. 

Byggsystemet har modellerats upp i programmet för att sedan kunna beräkna 

kraftfördelningen och de deformationer som uppkommer. Då trä inte finns som förvalt 

material räknas väggarnas egenskaper först fram genom handberäkningar för att sedan 

kunna testas i programmet tills ett material som efterliknar handberäkningarna 

erhållits. Även förband räknas fram och läggs till modellen, som styvheter per meter, i 

infästningspunkter mellan väggar, bjälklag, platta och hisschakt. 

I FEM-Design belastas byggnaden enbart med horisontell vindlast av den orsaken att 

den lasten har väsentligaste betydelse för stabiliteten. En första deformationskontroll 

av enbart väggarna utförs för att sedan jämföra den med en fullskalig modell.  

I den första modellen, 2D-analysen, ligger horisontaldeformationen för en av 

innerväggarna utanför tillåten gräns vilket leder till att den väggen antingen måste 

förstärkas eller att lasten måste omfördelas. I den andra modellen, 3D-analysen, tas 

hänsyn till hur samtliga väggar, bjälklaget och hisschaktet påverkar byggnaden. 

Resultatet visar tydligt att hisschaktet ger den effekt som eftersöktes, deformationerna 

sänks till acceptabla nivåer. Eftersom att deformationerna kommer ner till en 

godtagbar nivå kan en fortsatt undersökning av kraftspelet i byggnaden utföras. Den 

största lasten uppkommer i snittet mellan hisschaktet och bottenplattan. I detta arbete 

utförs ingen dimensionering av betongen och därför lämnas denna last för vidare 

utredning.  
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Abstract 

There are not a lot of high wood buildings in Sweden in spite of the massive amount 

of material assets and the fact that most small houses are made of wood. Wood is a 

light construction material, is well suited for prefabrication and recyclability, which 

makes this material very competitive. So why is not this building material more 

frequently used? 

One of the reasons was the conservative rules that existed in Sweden until end of 

93/94 as a new standard, BBR94, was released. The old standard made it impossible 

for wood frame buildings higher than two storeys, because of the requirements needed 

for the material. The new standard introduced functional requirements on the material. 

This meant that wood material was allowed to be used in load-bearing structures as 

long as the feature of the building section was met. In the U.S. where wooden houses 

of several storeys have existed since way back it is common with a stable elevator 

shaft in concrete or steel truss. Stable elevator shaft can be a useful adjunct to a frame 

which is otherwise composed of wood. 

This work examines whether it is possible to build an 8-storey building with MFB, 

Masonite Flexible Building System. A building system consisting of walls and joists 

built with Masonites board and Masonite Beams I-beam. An elevator shaft in concrete 

will be used as additional support for the stabilization. 

This check is done by using FEM-Design, which is a finite element program. The 

building is modulated in the program to calculate the force distribution and 

deformations. Wood materials are not in the program and therefore must hand 

calculations be performed and then tested and modified in the program until similar 

results obtained from computer calculations. Joints have been added to the model, as 

stiffness per meter, in the attachment points between the walls, soffit, plate and 

elevator shaft. 

The analysis in FEM-Design is carried out only with horizontal wind load because it 

has the most impact for the stability. A first deformation control of only the walls are 

performed and then compared with a full-scale model. 

In the first analysis the horizontal deflection of one of the inner walls is outside the 

permitted limit leading to that the wall must either be strengthened or that the load 

must be redistributed. The second analysis takes into account how all walls, soffit and 

elevator shaft affects the building. The results clearly show that the elevator shaft 

gives the effect that was requested, deformations were reduced to acceptable levels. 

Since the deformations were reduced, the study of the forces acting on the building 

continued.  The maximum load occurs between the elevator shaft and the plate. In this 

thesis work no design of the concrete is performed and therefore this load is left for 

further investigation. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I Sverige idag finns det inte mycket höga trähus, trots den enorma tillgången på 

material och det faktum att de allra flesta villor/småhus är byggda av just trä. I andra 

länder t.ex. i Nordamerika har det i många år byggts med trä även i höghus och detta 

har många gånger visat sig minst lika framgångsrikt som stål eller betong, främst med 

hänsyn till det lägre priset (Persson, 1998). Det faktum att trä är ett lätt byggmaterial, 

är väl lämpat för prefabricering, är återvinningsbart i stor utsträckning samt estetiskt 

tilltalande gör det väldigt konkurrenskraftigt  

Anledningen till att det i Sverige inte finns så många flervåningshus i trä är att det 

tidigare inte var tillåtet att bygga högre än två våningar med bärande stomme av trä. 

Bakgrunden till de reglerna kommer från de stora stadsbränderna som ödelagt många 

städer i Sverige. De har då dragits likhetstecken mellan tättbyggda fasader och 

trästommar. Något som ändrades vid årsskiftet 93/94 då en ny norm, BBR 94, kom 

som gjorde det möjligt för trä att användas i stommar. Den nya normen införde 

funktionskrav, vilket precis som det låter ställer krav på funktionen istället för direkta 

materialkrav som det var tidigare. Detta innebär att trä får användas i bärande stommar 

så länge funktionen som ställdes på den byggnadsdelen uppfylls. Kraven är något som 

ställs på t.ex. väggelement, pelare eller bjälklag och är krav på bärförmåga,  

integritet (täthet) samt isolering (temperaturkrav). Dessa tre krav kombineras sedan 

med en siffra som anger hur lång tid i minuter som konstruktionen minst skall uppfylla 

kraven, t.ex. R60, vilket anger ett krav på bärförmåga i minst 60 minuter. (Östman, 

1999) 

När hus som är högre än 5-våningar byggs fås en högre brandteknisk klass att ta 

hänsyn till. Utförs en 5-våningsbyggnad i klass Br1 och har en brandbelastning som 

ligger under 200 MJ/m2 eller är utrustad med automatisk vattensprinkleranläggning 

behöver bärverket dimensioneras för R90, att jämföra med R60 vid färre våningar än 

5. Vid högre brandbelastning eller avsaknad av vattensprinkler ställs ännu högre krav. 

(BBR, 2006)  

Kraven blir följaktligen högre på bärverket då det måste vara beständigare mot brand 

samtidigt som högre byggnader medför större vindlaster, vilket påverkar det 

stabiliserande systemet. I USA där trähus i flera våningar är vanligt, används ofta ett 

stabiliserande hisschakt i betong (Persson, 1998). Ett stabilt hisschakt i betong eller 

stålfackverk kan vara ett bra komplement till en stomme som i övrigt består av trä.  

Vidare ställer dagens önskemål om öppnare planlösning och enklare sätt att ändra 

byggnadens funktion och lokalernas storlek, allt större krav på flexibla lösningar för 

bärverk och bjälklag som klarar större spännvidder. 
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1.2 Syfte och mål 

Arbetet ingår som en del av ett projekt som drivs av Masonite Beams AB med namnet 

MIKS, MFB Industriell Konstruktiv Samverkan. MFB står för Masonites Flexibla 

Byggsystem. Projektet är ett utvecklingsprojekt som får stöd från Vinnova respektive 

EU strukturfonder Mål 2 och pågår mellan åren 2008 till 2010, där syftet är att 

utveckla MFB till ett byggsystem som kan implementeras i en industrialiserad 

byggprocess. Tanken är också att gå ifrån det vanliga mönstret med upphandlingar och 

uppdelat ansvar. I projektet finns alla aktörer inblandade redan från start för att kunna 

ta med synpunkter i ett tidigt stadium. (Höök, 2009) 

Syftet med examensarbetet är att utvärdera möjligheten att bygga ett 8-våningshus 

med MFB, där ett centralt placerat hisschakt i betong fungerar som ett extra stöd till 

stabiliseringen. Syftet fokuserar på ett antal frågeställningar som besvaras i arbetet: 

 Hur ser deformationerna ut för en vägg uppbyggd enligt MFB? 

 Hur påverkar ett hisschakt i betong deformationerna i ett 8-våningshus? 

 Hur stora krafter uppkommer i knutpunkterna?  

 Hur många antal våningar är det möjligt att bygga i MFB med ett 

stabiliserande hisschakt i betong? 

1.3 Avgränsningar 

För att begränsa arbetets omfattning har ett antal avgränsningar formulerats: 

 Bra grundförutsättningar. 

 Samma planlösning på samtliga våningar. 

 Endast den stabiliserande stommen kontrolleras. 

 Stabilitetsanalysen i FEM-Design utförs endast i horisontalled. 

 Ingen dimensionering av betongdel, hisschakt/platta. 

 Bjälklag antas tillräckligt styvt för att kunna överföra krafter.  

1.4 Metod 

Arbetet startades upp med en litteraturstudie i stabilitetsmetoder för att på så sätt få en 

bra uppfattning om hur problemet skulle kunna lösas, samtidigt som en studie i 

Masonites byggsystem utfördes. Även en studie i den programvara som kom att 

användas utfördes, i detta fall genomfördes beräkningarna med två av FEM Design’s 

moduler, Wall och 3D Structure.  

En modell av byggnaden togs fram med stöd av kunskapen som införskaffades under 

litteraturstudien, för att med hjälp av den kunna kontrollera byggnadens stabilitet. 

Lastberäkningar och förbandsutformning har utförts i ett excel-dokument för att sedan 

kunna föras över till FEM-modellen, dessa beräkningar redovisas i Bilaga D.  
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2 TEORI 

2.1 Stabilisering 

En byggnad består av en stomme som ska ta hand om lasterna, både vertikala och 

horisontella, som byggnaden utsätts för under sin livslängd. Snö, egentyngd och nyttig 

last är exempel på vertikala laster som genom bjälklag, bärande väggar och pelare ska 

föras ner till grunden. Horisontella laster kommer från exempelvis vind eller 

snedställning av pelare. 

Längre tillbaka i tiden var det inte så vanligt att bygga högt, 6-8 våningar ansågs vara 

mycket. Väggar utgjordes vanligen av stabila material som tegel och var ofta många 

till antalet. Dessutom korsade väggarna varandra och var relativt tätt placerade. 

Bjälklagen bestod i de flesta fall av trä i kombination med järnbalkar, senare 

betongbalkar, vilket gjorde att de var robusta. Detta sätt att bygga gjorde att 

stabilitetskontroller sällan utfördes samtidigt som de heller inte var nödvändiga. Det 

moderna sättet att bygga är att använda sig av pelare, balkar och i mindre utsträckning 

av bärande väggar, Figur 2.1. Genom att bygga på detta sätt fås öppnare ytor och det 

är lättare att flytta en vägg om det behovet skulle uppkomma. De väggar som sätts upp 

är ofta helt utan förmåga att bära last, vilket ställer högre krav på stabiliserande 

lösningar. (Lorentsen, 1985) 

Med mindre bärande väggar uppkommer problem med stabiliseringen av en byggnad. 

Det som tidigare kunnat bortses ifrån måste nu kontrolleras noggrant. Stabiliserande 

system används för att uppta externa krafter som till exempel vindlast samt interna 

krafter som till exempel snedställning av pelare. (Johnsson et al., 2005) 

 

Figur 2.1 Det gamla respektive det nya sättet att stabilisera. (Lorentsen, 1985) 
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Figur 2.2 Exempel på hur stabilitetsproblem kan lösas. (Johnsson et al., 2005) 

Som Figur 2.2 beskriver kan stabiliteten hos en byggnad säkras genom sneda 

avstyvningar, ramverkan eller skivverkan. Ramverkan är inte att föredra i 

träkonstruktioner eftersom det är svårt att klara av de deformationer som uppkommer i 

förbanden. Ramverkan ger även en större belastning på grunden och är därför endast 

lämplig vid bra grundförutsättningar (Höglund et al., 2001). Det mest ändamålsenliga i 

ett flervåningsträhus är antingen sneda avstyrningar eller skivverkan. Eftersom att 

väggar och bjälklag i ett hus vanligen täcks med skivor är det därför naturligt att räkna 

med dessa i det stabiliserande systemet. (Riberholt, 1999) 

Med dagens krav på snabba byggtider blir de allt vanligare med prefabricerade 

element som har den nackdelen att infästningspunkterna oftast är ledade. En lösning 

måste därmed till för att lösa instabiliteten. Som beskrivits ovan är en metod att 

utnyttja skivverkan i väggar och bjälklag. Ett annat sätt att lösa problemet på är att 

anordna ett stabilt torn och sedan förankra den övriga konstruktionen i den.   



Teori 

 5 

2.1.1 Stabilisering med torn 

I Lorentsen (1985) rekommenderas det att vid cirka 10 våningar höga hus använda 

momentstyvt förbundna pelare och balkar och vid cirka 20 våningar, använda ledat 

förbundna pelare och balkar anslutna till en centralt belägen kärna av betong eller 

vertikala fackverk. Då det vid träkonstruktioner är svårt att åstadkomma momentstyva 

infästningar är alternativ två med en stabiliserande kärna en bra metod. Används ett 

stabiliserande torn, antingen betongkärna eller ett fackverk, så kommer också 

pelardimensionerna att kunna hållas nere då de endast behöver ta vertikal last. En 

förutsättning för att detta ska fungera är naturligtvis att bjälklaget har tillräcklig 

styvhet och kan överföra krafterna till de stabiliserande delarna. Oftast är det inget 

problem eftersom bjälklagen ändå måste ges en viss tjocklek med tanke på 

ljudtransmissioner. 

En första kontroll av tornets styvhet kan vara en jämförelse mellan vertikallasternas 

storlek och knäckningslasten, då dess inverkan på varandra är av stor betydelse. 

Analysen är linjärelastisk och bygger på antaganden om små utböjningar. Ligger 

lasten under knäckningslasten är konstruktionen stabil och återgår till sitt 

ursprungsläge efter avlastning. Är lasten däremot större än knäckningslasten växer 

deformationerna obegränsat efter det att konstruktionen störts ur sitt jämviktsläge, den 

är instabil. (Lorentsen, 1985) 

Det går däremot inte bara att utgå ifrån detta för att klargöra stabiliteten för en 

byggnad. I verkligheten är det betydligt mer komplext och hela strukturen måste 

beaktas och inte bara en enskild pelare. Eftersom att allt är sammankopplat så kommer 

delar i strukturen också att påverka varandra och därmed ge möjlighet till en mängd 

tänkbara knäckformer. Enligt Lorentsen (1985) är det ändå möjligt att begränsa dessa 

till tre, om bjälklagen kan betraktas som stela skivor. De tänkbara knäckformerna är 

då translation i två riktningar och rotation, Figur 2.3. 

 

Figur 2.3 Knäckningsformer. (Lorentsen, 1985) 
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En byggnad ska kunna motstå dessa tre knäckningsformer. För att kunna förhindra 

dessa krävs som regel två torn eller ett torn plus en vägg med stort inbördes avstånd. 

Ett annat alternativ är att använda väggar som är minst tre till antalet och placerade på 

ett sådant sätt att de inte är parallella eller att deras förlängning skär varandra längs en 

och samma vertikallinje (Höglund et al., 2001). Exempel på lämplig placering kan ses 

i Figur 2.4. 

 

Figur 2.4 Exempel hur stabiliserande delar kan placeras. (Lorentsen, 1985) 

Som det går att utläsa ur Figur 2.4 så är det inte rekommenderat att endast stabilisera 

med ett torn, främst med hänsyn till risken för fortskridande ras. Dessutom är torn 

oftast av armerad betong, och dess vridstyvhet, som är avgörande för 

rotationsknäckningslasten, är en osäker storhet med hänsyn till betongens 

uppsprickning. (Lorentsen, 1985) 

Ett komplement till det stabiliserande tornet bör därmed anordnas. Antingen genom en 

stabiliserande vägg eller med ett tvillingtorn.  
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2.1.2 Stabilisering med skivverkan 

Vid vindlast på ett envåningshus kommer kraftfördelningen se ut enligt Figur 2.5, 

förutsatt att väggen är tillräckligt styv. Halva lasten tas upp av takkonstruktionen 

medan den andra halvan tas om hand av grundkonstruktionen.  

 

Figur 2.5 Fördelning av vindlast. (Johnsson et al., 2005) 

Lasten som angriper kantbalken måste föras över från taket till gavelbalkarna, se Figur 

2.6, och sedan vidare ner i grunden, via ett stabiliserande system, såsom t.ex. 

skivverkan (Johnsson et al., 2005). Ett exempel på hur detta kraftspel fungerar i ett 

envåningshus ses i Figur 2.7. 

 

Figur 2.6 Krafternas spridning i tak eller bjälklag. (Johnsson et al., 2005) 
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Figur 2.7 Skivverkan i tak och väggar för ett envåningshus. (Carling, 1992) 

Väggarna måste dimensioneras med sådan bärförmåga och styvhet att de kan överföra 

skjuvkrafterna samt de vertikala lyft- och tryckkrafter som uppkommer i väggen.  

Vid ett flervåningshus fungerar det på ungefär samma sätt som för ett envåningshus. 

Vindlasten mot byggnadens väggar och tak förs in i bjälklagen. Från taket förs hela 

lasten till det övre bjälklaget. Ytterväggarna för halva lasten till det övre bjälklaget och 

halva lasten till det undre bjälklaget, på samma sätt som i Figur 2.5. Kraftspelet går att 

jämföra med Figur 2.7, enda skillnaden är att takskivan i figuren istället är det övre 

bjälklaget. Upplagsreaktionen från belastad vägg överförs via bjälklaget till de väggar 

som är stabiliserande. Bjälklaget fungerar här som en hög balk (Figur 2.6) förutsatt att 

bjälklaget har tillräcklig styvhet för att kunna föra över krafterna till de stabiliserande 

delarna. För att bjälklaget ska fungera som en styv skiva måste de enskilda skivorna 

skruvas, spikas, skruv- eller spiklimmas till bjälklagsbalkarna. (Träguiden, 2008) 

I ett flervåningshus belastar krafterna från den ovanliggande våningen den 

underliggande. Det är därför bra att tänka på att väggskivor placeras ovanför varandra, 

för att undvika excentriciteter. I Figur 2.8 visas krafterna i ett tvåvåningshus.  
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Figur 2.8 Kraftfördelning i en väggenhet i ett tvåvåningshus. (Carling, 1992) 

I figuren ovan ses en vägg uppbyggd av flera enheter, som däremot är skilda av 

öppningar så som fönster eller dörrar, vilket oftast är fallet. I den elastiska teorin när 

en vägg består av flera enheter är det möjligt att addera dessa till varandra, den 

stabiliserande funktionen för små element i öppningar tas däremot inte med. (Carling, 

1992) 
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3 MASONITE 

3.1 Företagen 

Masonite AB och Masonite Beams AB, Figur 3.1, är två skilda bolag som sedan 2006 

båda ägs av den norska koncernen Byggma ASA. Verksamheten är placerad i 

Rundvik, Västerbotten.  

Masonite AB driver fabriken som sedan 30-talet tillverkat den speciella 

träfiberbaserade boarden i Rundvik. Masonite Beams är ett företag inom 

byggindustrin som producerar och säljer träbaserade I-balksystem till kunder i Sverige 

och internationellt. (Byggmagroup, 2009) 

 

Figur 3.1 Masonites och Masonite Beams loggor. (Byggmagroup, 2009) 

3.2 Konstruktionsboard 

K-boarden som produceras av Masonite AB består av träavfall från både skogs- och 

sågverksindustrin, i Rundviks fall kommer den största delen från ett intilliggande 

sågverk. Tillverkningen bygger på samma principer som för papper, genom att pressa 

ihop cellulosafibrer i träet. Tekniken som används i Masonites fall är en metod som 

tagits fram av William H. Mason, som i slutet av 1920-talet skapade Masonmetoden.  

Den unika metoden går ut på att träavfallet först mals ner till en finare blandning som 

sedan skickas vidare för behandling, Figur 3.2. I nästa steg utsätts träflisen av 

vattenånga, under stort tryck och värme, för att sedan plötsligt avlägsna trycket varvid 

flisen sprängs sönder till en massa innehållandes långa träfibrer. Efter denna 

behandling fås fibrer som ligger blandat i skivan vilket ger ett homogent material med 

liknande egenskaper i alla riktningar. I explosionsmomentet frigörs och aktiveras 

ligninet, träets naturliga bindemedel, så att det kan verka som det huvudsakliga 

bindemedlet.  

http://www.byggmagroup.se/dt_subfront_Byggma.aspx?m=2335
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Figur 3.2 Masonites tillverkningsprocess.  (Byggmagroup, 2009) 

Efter att trämassan nu fått sin nya struktur läggs den upp på ett band och skärs till 

samtidigt som en del vatten rinner av. För att kunna avlägsna mer vatten i arket 

pressas den samman under högt tryck och värme, varvid det mesta vattenöverskottet 

försvinner. Slutligen åker skivorna genom två stationer, vid den ena värmehärdas 

skivorna med en temperatur av ca 160° C i ca 8 timmar och i den andra konditioneras 

skivorna till fuktjämnvikt vid 80° C. 

Skivor saluförs i olika dimensioner, men den vanligaste för konstruktionssyfte är 

1200x2400 mm. Vid önskemål om andra dimensioner, t.ex. för I-balks tillverkning 

kapas skivorna till rätt dimensioner. (Persson, 2009a) 

3.3 I-balkar 

Tillverkningen av I-balkarna, som utförs av Masonite Beams, sker på samma område i 

Rundvik och är en förädling av boardskivan. Som namnet antyder är balken formad 

som ett I, se Figur 3.3. Precis som för stålprofilen med samma namn fördelas 

materialet till det område där den gör mest nytta. Då balkar utsätts för höga tryck- och 

dragkrafter i över- och underkant är det fördelaktigt att placera den största delen 

material till detta område. I detta fall så tillverkas flänsarna av konstruktionsvirke och 

livet av Masonites k-board. En annan fördel med det tunna livet är att köldbryggor i en 

vägg uppbyggd med Masonites lättregel blir betydligt mindre än vid en vanlig 

traditionellt uppbyggd regelvägg.  

 

Figur 3.3 I-balk. (Masonite Beams) 

http://www.masonite.se/Masonite/masonite.nsf/(LookupAllMains)/08?OpenDocument
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3.4 Boardlamell 

En produkt som tillverkas av Masonites k-board och som även används i deras 

byggsystem är en specialbyggd boardlamell. Den består av två lager k-board med ett 

mellanliggande lager bestående av kärnvirke, uppbyggd enligt Figur 3.4.  

 

 

Olika tjocklekar av boardlamellen tillverkas beroende på användningsområdet och det 

mellanliggande skiktet kan utföras i varierande tjocklek. Boardlamellen limmas 

samman under kontrollerade former i fabrik så att full samverkan mellan de ingående 

materialen uppnås. Försök som visar detta har utförts och kan ses i Bilaga B.  

3.5 Masonites Flexibla Byggsystem, MFB 

Masonites Flexibla Byggsystem, MFB, är Masonites egenutvecklad elementsystem. 

Grunden i hela systemet är Masonites I-balk och k-board, samt samverkan med 

boardlamell, som genom att tillämpas på olika sätt ger slagkraftiga lösningar till 

väggar och bjälklag. MFB har utvecklats i två versioner, MFB XL för högre hus med 

större spännvidder och MFB Light för lägre hus med lägre laster. Den huvudsakliga 

skillnaden mellan MFB XL och MFB Light är att det i XL används boardlamell i vägg 

och bjälklagskonstruktioner. I detta arbete används enbart tekniska lösningar och 

principer från MFB XL, eftersom arbetet behandlar ett 8-våningshus. 

Elementen produceras på fabrik under kontrollerande former vilket ger garantier om 

säkra och beständiga lösningar. Systemet kommer levererat till byggplatsen i färdiga 

element, både väggar och bjälklag levereras för montering på byggplatsen, tanken är 

att inte många verktyg ska behöva användas vid uppbyggnad. Alla byggnadsdelar ska 

kunna lyftas på plats på ett smidigt sätt och sammanfogas med enkla medel. 

En handbok utvecklas i strävan att kunna generera en byggnad som både är 

kostnadseffektiv och beständig i byggskedet samt förvaltningshänseende. Handboken 

ska vara ett stöd till arkitekter och projektörer så byggnaden kan utformas på ett sådant 

sätt att prefabriceringsgraden ska kunna hållas hög samtidigt som montaget på 

byggplatsen ska vara enkelt. 

8 mm 

8 mm 

Figur 3.4 Principskiss boardlamell. 
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Figur 3.5 Monteringsbeskrivning MFB. (Masonite Beams) 

Kortfattat sker monteringen enligt Figur 3.5: 

1. De första väggarna sätts på plats och förankras i grundsulan. 

2. Vägg tre och fyra lyfts in förankras i grund och sätts samman med beslag i 

överkant till de första väggarna. 

3. Eventuella stabiliserande/bärande innerväggar lyfts in och fästs till övriga 

delar. 

4. Bjälklaget hängs in på ytterväggarna. 

5. Bjälklaget hängs in på innerväggarna.  

6. Skarvar mellan bjälklagselementen konstruktionslimmas och skruvas med 

förbestämt c/c-avstånd. 

7. Nästa våning lyfts på. Monteras fast med styrdubbar. 

8. Resterande del av våningen monteras på samma sätt som underliggande 

våning. 

9. Efter att bjälklaget kommit på plats släpps innertaket ner från 

bjälklagselementet. Därefter monteras ytskikt på väggar och innertak. I vissa 

fall kommer elementen färdiga från fabrik med ytskikt. 
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Viktiga detaljer i systemet 

 

Väggarna sätts ihop med en speciellt utvecklad dubb som har en hondel i överkant på 

väggskivan och en handel i underkant, se Figur 3.6 vänster. När sedan väggarna 

monteras på varandra förs dessa delar samman och låser sig i det läget. Dubben 

överför sedan både de horisontella och vertikala krafter som uppkommer i den övre 

väggen till den underliggande väggen. 

Bjälklagen hängs in i den urfasade delen på väggen, se Figur 3.6 höger. Mellan 

hängaren och väggen läggs en bit sylomer som hjälper till att dämpa ljudöverföringen, 

infästningen kan sedan föra över de vertikala och horisontella krafterna till väggarna. 

Genom att väggen sedan ställs över infästningen förhindras bjälklaget att lyftas ur 

position. 

 

Figur 3.6 Dubb och Bjälklagsinhängning. (Masonite Beams) 
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4 MODELLEN 

4.1 Beskrivning 

Detta arbete behandlar ett 8-våningshus, med valmat tak och där alla våningsplan 

utförs med samma höjd, se Figur 4.1, för detaljer se Bilaga D. 

Samtliga plan i huset utformas på samma sätt, se Figur 4.2. På varje våning är det fyra 

lägenheter, två stycken 2:or på ca 60 m2 och två stycken 3:or på ca 95 m2. Då endast 

beräkningar av stommen ingår i arbetet har ingen fokus lagts på planlösningen, mer än 

bärande/stabiliserande väggar. Då mycket horisontallast kommer att tas i ytterväggar 

försöks dessa utföras så solida som möjligt, utan att ändå begränsa öppningar för 

mycket. 

 

 

hisschakt 

Våning 1 

Våning 2 

Våning 3 

Våning 4 

Våning 5 

Våning 6 

Våning 7 

Våning 8 

Vind 

 

0,500 
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8-Våningshus 
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hisschakt 

hisschakt 

Detalj 1 
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3,000 

 

3,000 

 

 

3,000 

 

3,000 

 

3,000 

 

3,000 

 

3,000 

 

Figur 4.1 Skiss av 8-våningshuset. 
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Taket stöder på de fyra ytterväggarna samt hisschaktet. Bjälklagen hängs in mellan 

yttervägg och innervägg i två fack, varpå den största vertikala lasten kommer att tas i 

dessa tre väggar. Husets väggar delas upp i sex olika typer för att kunna dimensioneras 

individuellt, beroende på vilken storlek som lägenheten har och vilka öppningar som 

väljs i väggen, Figur 4.2.  

 

Figur 4.2 Väggtyper. 

Mot hisschaktet kommer bjälklagen att hängas in på en balk som bultas styvt till 

betongen varpå bjälklaget sedan hängs på med specialutformade hängare som skruvas 

fast till balken, Figur 4.3.  

 

Figur 4.3 Infästning av bjälklag mot hisschakt.( Masonite Beams)   
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4.2 Stomme 

Yttervägg bärande, V2 & V4 

Den bärande ytterväggen består av en 39 mm boardlamell som limmas mot en 

regelstomme bestående av R300-reglar på c/c-avstånd 600 mm, Figur 4.4. Skarvarna 

mellan skivorna limmas till varandra. Både vertikal och horisontal last ska i huvudsak 

tas upp av boardlamellen.  

 
Figur 4.4 Yttervägg bärande. (Masonite Beams) 

Yttervägg icke bärande, V1 & V3 

Den icke bärande ytterväggen består av R300-reglar på c/c-avstånd 600 mm, en 39 

mm boardlamell i överkant limmad till regel och en 8 mm K-40 board limmad till 

regel, Figur 4.5. Den relativt lilla vertikala last som uppkommer i väggen tas omhand 

av reglarna. Den horisontella lasten tas upp genom skivverkan i väggen. 

 

Figur 4.5 Yttervägg icke bärande. (Masonite Beams) 

Lägenhetsskiljandevägg bärande, V6 

Den bärande lägenhetsskiljande väggen består av en 39 mm boardlamell i mitten 

utanpå den sätts sedan i överkant två stycken boardlameller, som hjälper till att föra 

över lasten från inhägningen, Figur 4.6. Både horisontell last liksom vertikal last tas i 

boardlamellen. 

 

Figur 4.6 Lägenhetsskiljandevägg bärande. (Masonite Beams) 
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Lägenhetsskiljandevägg icke bärande, V5 

Den lägenhetsskiljande icke bärande väggen består av en 8 mm K-40 board limmad 

till en regelstomme av 45x45 på c/c-avstånd 600 mm, Figur 4.7. I överkant ligger en 

39 mm boardlamell. Den relativt lilla vertikala lasten som tas i väggen tar 

regelstommen hand om. Horisontell last tas som skivverkan.  

 

Figur 4.7 Lägenhetsskiljandevägg icke bärande. (Masonite Beams) 

Bjälklag 

Bjälklaget består av MP350 balkar, kortlingar av H350 och ovanpå dem limmas sedan 

en 50 mm boardlamell, Figur 4.8. Bjälklaget är kontrollerat och godkänt för brott, 

svikt, ljud, brand m.m. för de längder som är aktuella. 

 
Figur 4.8 Bjälklaget (Masonite Beams) 



Lasteffekter 

 21 

5 LASTEFFEKTER 

Nedan beskrivs de laster som kommer att påverka byggnaden. För beräkningar av 

varje del se Bilaga D med avsnitt enligt rubrikerna. 

5.1 Egentyngder 

Tabell 5.1 Egentyngder som belastar konstruktionen. 

 

5.2 Nyttig last 

Den nyttiga lasten består av två delar, en bunden och en variabel del. Den bundna 

delen kommer helt enkelt från den fasta inredning som finns i lokalen och den fria 

delen består av de personer som vistas i lokalen. I Tabell 5.2 så ses storleken av både 

den karakteristiska (qk) och lastreduktionsfaktorn (ψ), värdena i tabellen är hämtade 

från BKR. (Johnsson et al., 2005) 

Två olika lastgrupper av nyttig last kommer att användas. För alla lägenheter lastgrupp 

1, vistelselast – rum i bostadshus, medan det för vindsbjälklaget kommer att användas 

lastgrupp 5:2, speciella laster – vindsutrymme med minst 0,6 meter fri höjd och med 

fast trappa till vindsutrymmet. 

Bjälklag

Masonites bjälklag gk = 1,10 kN/m
2

Lasttyp P

Ytterväggar (V1;V3) (boardlamell)

Masonites väggar gk = 0,70 kN/m
2

Lasttyp P

Ytterväggar (V2;V4) (K-board)

Masonites väggar gk = 0,50 kN/m
2

Lasttyp P

Innerväggar (V5) (boardlamell)

Masonites väggar gk = 0,70 kN/m
2

Lasttyp P

Innerväggar (V6) (K-board)

Masonites väggar gk = 0,50 kN/m
2

Lasttyp P

Takkonstruktion

Masonites takbjälke gk = 1,00 kN/m
2

Lasttyp P
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Tabell 5.2 Karakteristisk last och lastreduktionsfaktor. 

  

Det karakteristiska värdet av den nyttiga lasten beräknas som: 

     
         

   
  (5.1) 

Det vanliga värdet av den nyttiga lasten beräknas som: 

             
              

   
 (5.2) 

Värdena i Tabell 5.2 gäller under förutsättning att den fria lasten verkar på en area 

högst 15 m2, för rum i bostadshus. Om arean för fri last är större än angivna 15 m2 kan 

lastvärden (även bunden lastdel) reduceras enligt Figur 5.1. (BKR, 2003) 

Lastvärdena förutsätts avta linjärt ned till 0,7 av tabellens värden vid en belastad area 

som är 3 gånger större 15 m2, alltså 45 m2. I det aktuella fallet är den minsta arean 

större än 60 m2 vilket medför att lastvärdena får reduceras med en faktor på 0,7. 

 

Figur 5.1 Reducering av nyttig last 

En ytterligare reducering får göras av den fria lastdelen med vanligt värde. En 

begränsning får göras till tre i en lastkombination, t.ex. vid lastnedräkning. (BKR, 

2003)  

Lastgrupp Utbredd last Utbredd last

Bunden lastdel Fri lastdel

qk [kN/m
2
] Ψ qk [kN/m

2
] Ψ

1. Vistelselast

Rum i bostadshus 0,50 1,00 1,50 0,33

Lasttyp A Lasttyp B

Lastgrupp Utbredd last Utbredd last

Bunden lastdel Fri lastdel

qk [kN/m
2
] Ψ qk [kN/m

2
] Ψ

5:2. Vindsutrymme

Minst 0,6 m, fast trappa. 0,50 1,00 0,50 0,00

Lasttyp A Lasttyp B
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5.3 Snölast 

I BSV 97 beskrivs ett förenklat uttryck om hur snöns inverkan på konstruktionen ska 

behandlas. Snölastens värde anges vågrätt. 

Det karakteristiska snövärdet beräknas som: 

            (5.3) 

där    

 är en formfaktor som beror av takytans form och av risk för 

snöanhopningar till följd av vind, ras och glidning. 

Ct termisk koefficient som beror på energiförluster genom tak eller annan 

termisk påverkan. Normalt sätts den till 1,0. Vid glatta tak eller tak med liten 

isolerande förmåga kan beräkningar av den utföras enligt BSV 97. 

s0 är snölastens grundvärde på mark, som beror av orten. Dess värde kan 

utläsas ur en snözonskarta i BKR. För en mer noggrann utvärdering finns 

varje kommuns grundvärde tabellerade i BSV 97. 

Med vald ort och takform fås värden enligt följande: 

µ =  0,8                Sadeltak med en taklutning <15º. 

Ct = 1,0                Inga energiförluster genom tak.  

s0 = 2,0 kN/m2     Snölastens grundvärde i Uppsala. 

Insättning av värden i ekvation 5.3 ger karakteristisk snölast: 

                         

Om snölasten inte är huvudlast i en lastkombination multipliceras lasten med 

lastreduktionsfaktorn (ψ). Den vanliga snölasten och beräknas som: 

  Ψ       (5.4) 

Faktorn har ett värde beroende på ort och kan utläsas ur samma kartbild som 

grundvärdet. För Uppsala är ψ = 0,7. Insättning av värden i ekvation 5.4 ger det 

vanliga snövärdet: 
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5.4 Vindlast 

För att vindlasten skall få räknas som statisk måste byggnadens geometri hållas till 

höjd/längd < 5. Den får då räknas som statisk och bunden. I annat fall måste hänsyn 

tas till den dynamiska effekten. Lastens riktning fås anta vara horisontell, i övrigt 

godtycklig. (Johnsson et al., 2005) 

I detta fall kommer vindlasten att beräknas som statisk, då höjd/längd < 5. Den 

karakteristiska vindlasten per ytenhet (wk) bestäms då enligt BSV 97 som: 

          (5.5) 

                  (5.6) 

där 

wk Karakteristisk vindlast per ytenhet. 

qk Karakteristiskt hastighetstryck. 

qref Referenshastighetstryck beror av vindhastigheten och lufttrycket. 

Cdyn Vindstötsfaktor. För beräkning av statisk vindlast är Cdyn endast 

beroende av byggnadsverkens höjd h och terrängens råhetsparameter z0, den 

senare parametern är beroende av platsens terrängtyp.  

Cexp Exponeringsfaktor. Beror av höjden över marken, z, till den punkt som 

ska beräknas. Två andra faktorer som påverkar denna faktor är 

terrängparametern β och terrängens råhetsparameter z0, vilka båda är direkt 

beroende av terrängtyp.  

För mer ingående beskrivning om hur referenshastighetstryck, vinstötsfaktorn och 

exponeringsfaktorn beräknas, se Bilaga D avsnitt Vindlast. 

Om vindlasten behandlas statiskt, som i detta fall, finns tabellerade värden på de 

karakteristiskt hastighetstryck (qk) i BSV 97. Tabellvärdena tar ingen hänsyn till 

höjdskillnaden utan ger endast lastvärdet vid en viss punkt. Detta ger att om man 

väljer att använda de tabellerade värdena så ligger man alltid på den säkra sidan, men 

får istället en överdimensionering. (BSV97, 1997) 

I Bilaga A utförs en beräkning enligt tabellmetoden som sedan jämförs med den mer 

noggranna beräkningen med formlerna enligt BSV 97. 
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5.5 Snedställningslast 

Om en byggnad är uppbyggd av ett pelarsystem kommer stabiliteten att påverkas 

genom en oavsiktlig snedställning av pelarna. Detta kan sedan i sin tur räknas om till 

en horisontell last som adderas till vindlasten. Lasten består av två delar en 

slumpmässig del (αδ) och en systematisk del (α0). (Johnsson et al., 2005) 

 

Figur 5.2 Systematisk och slumpmässig snedställning hos pelare. (Johnsson et al., 2005) 

Den enskilda pelarens snedställning blir: 

          (5.7) 

För det samverkande systemet som helhet, bestående av n pelare, fås 

dimensioneringsvärdet för den genomsnittliga snedställningen som: 

       
  

  
       

     

  
 (5.8) 

Dimensioneringsvärdet kan sedan räknas om till en horisontalkraft, Hd, enligt följande: 

           (5.9) 

där 

Vd är dimensioneringsvärdet på vertikalkraften på en pelare.  

Snedställningen för den studerade byggnaden kommer att bli i samma storleksordning 

för varje våningsplan då planlösningen är lika för varje våning och ger ett tillskott till 

horisontalkraften från vindlasten.  
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5.6 Laster till modell 

Karakteristiska laster har räknats fram i en excelfil och är framtagen för belastning på 

enskilda väggdelar samt hela byggnaden. Upplägget är som sådant att ett val utförs i 

filen vilket sedan resulterar i laster på respektive byggnadsdel. Lasterna kan sedan på 

ett enkelt sätt läggas på modellen i FEM-Design, beroende på vad som vill testas. Ett 

exempel på hur det kan se ut ges i nedanstående tabell. 

Både vertikala och horisontella laster är framräknade även om analysen med FEM-

Design endast innefattar horisontell belastning. I ett senare skede kan dessa laster 

läggas till modellen på nedan beskrivna sätt. 

Laster från tak i form av egentyngd och snölast kan läggas som linjelaster på 

ytterväggarna, på den översta våningen. Egentyngden från byggnadsdelar tas 

automatiskt med i modellen, då densiteten för respektive del anges. Nyttig last kan 

placeras som utbredd last över bjälklaget. Bunden del på samtliga plan inklusive 

vindsvåning, den fria delen behöver endast tas med på tre plan allt enligt de som 

beskrivits i avsnitt 5.2 Nyttig last.  

Tabell 5.3 Exempel på laster på väggtyp 2, bärande yttervägg.  

 

Hela byggnaden (J/N): J Hela planet (J/N): J

Laster på Väggtyp 2 Vägglängd = 9,60 m

Vertikallaster

Last Lasttyp [kN/m] Förklaring

Egentyngder, ovan P 2,859 Tyngder från ovanliggande

Egentyngd, egen P 0,469 Egentyngd vägg, medtas ej, tas med automatiskt i FEM

Snölast A/B 8,003 Snölasten på taket, vertikallast

Vindlast B/C 1,294 Vindlasten på taket, vertikallast

Nyttig, bunden A 0,000 5:2. Vindsutrymme Utbredd del = 0,50 kN/m2

Nyttig, bunden A 0,000 1. Vistelselast Utbredd del = 0,50 kN/m2

Nyttig,fri B 0,000 1. Vistelselast Utbredd del = 1,50 kN/m2

Horisontallaster

Last Lasttyp [kN/m] Förklaring

Vind vindsvåning B/C 0,435 Linjelast på bjälklag, varierar med höjden

Vind våning 8 B/C 1,944 Linjelast på bjälklag, varierar med höjden

Vind våning 7 B/C 4,376 Linjelast på bjälklag, varierar med höjden

Vind våning 6 B/C 6,638 Linjelast på bjälklag, varierar med höjden

Vind våning 5 B/C 8,705 Linjelast på bjälklag, varierar med höjden

Vind våning 4 B/C 10,547 Linjelast på bjälklag, varierar med höjden

Vind våning 3 B/C 12,119 Linjelast på bjälklag, varierar med höjden

Vind våning 2 B/C 13,566 Linjelast på bjälklag, varierar med höjden

Vind våning 1 B/C 15,060 Linjelast på bjälklag, varierar med höjden

Vind grund B/C 15,832 Linjelast på bjälklag, varierar med höjden

Horisontella vindlaster bestäms mer noggrant i nästkommande flik
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I Tabell 5.3 ovan beskrivs hela modellens laster på väggtyp 2, bärande yttervägg. På 

liknande sätt så bestäms laster för de andra väggarna, se Bilaga D avsnitt FEM-Design 

Laster.  

Om hela planet ska modelleras så fås ett mer verkligt beteende för den horisontella 

vindlasten om den läggs på samtliga ytterväggar, så som det beskrivs i BSV 97, och 

inte bara läggs som en stor linjelast efter en vägg. För enkelhetens skull så används 

endast en faktor, den som belastar störst area, på de sidor som är vinkelräta mot 

vinden. I detta fall används µB. 

 
 

Här nedan beskrivs endast de karakteristiska lasterna vid vind på långsida, på liknande 

sätt fås laster vid vind på kortsida. För en ytterligare beskrivning se Bilaga D avsnitt 

Vindlaster till FEM-Design. 

 

qk * μB qk * μB 

qk * μlä 

qk * μlovart 

Blåst på långsida 

V2 

V3 V1 

V4 

Figur 5.3 Vindlast per våningsplan, vid blåst på långsida. 
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Tabell 5.4 Lastfördelningen per våning, vid blåst på långsida.  

 

I modellen så har taket och vindsväggarna plockats bort. Endast vindsbjälklaget och 

ner till den nedersta våningen finns med. 

Som nämnts tidigare så utförs samtliga plan på identiskt sätt, mått på planet går att se i 

Figur 5.4. Endast stabiliserande väggar finns med i modellen. Alla öppningar kan 

sedan disponeras på valfritt sätt. 

 

Figur 5.4 Mått på planet. 

Blåser på långsida

Våning V2 V4 V1 V3

z z tot qk Hw ik Hw ik Hw ik Hw ik

[m] [m] [kN/m
2
] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

Vind 0,50 24,70 0,73 0,308 0,127 0,326 0,326

8 3,00 24,20 0,72 1,377 0,567 1,458 1,458

7 3,00 21,20 0,68 3,100 1,276 3,282 3,282

6 3,00 18,20 0,63 4,702 1,936 4,978 4,978

5 3,00 15,20 0,57 6,166 2,539 6,529 6,529

4 3,00 12,20 0,51 7,471 3,076 7,910 7,910

3 3,00 9,20 0,44 8,585 3,535 9,089 9,089

2 3,00 6,20 0,40 9,609 3,957 10,174 10,174

1 3,20 3,20 0,40 10,668 4,393 11,295 11,295

Grund 0,00 0,00 0,40 11,214 4,618 11,874 11,874
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6 FEM-DESIGN 

FEM-Design är ett finita elementprogram som tillverkas av ett svenskt företag vid 

namn Strusoft, Structural Design Software in Europe AB. Ingen utförlig beskrivning 

av hur ett finit element program fungerar tas upp här, intresserade hänvisas istället till 

t.ex. FEM-Design’s manual som beskriver detta på ett relativt bra sätt . I programmet 

finns det ett antal olika moduler som är tillämpbara på olika byggnadsdelar. T.ex. kan 

nämnas Wall-modulen som är speciellt framtagen för att kunna beräkna 2-D problem 

som exempelvis väggar. Fördefinierade material finns inlagda men det finns även 

möjlighet att tillverka sitt eget material.  

6.1 Material 

De olika väggarna och bjälklagen kommer att modelleras upp som egna material i 

FEM-Design, Figur 6.1. De räknas om till ett solitt block med egenskaper som ska 

efterlikna handberäkningarna så bra som möjligt. För att kunna utföra denna beräkning 

behövs följande parametrar:  

 Densiteten  

 Elasticitetsmodulen i två riktningar 

 Tvärkontraktionstalet 

 

Figur 6.1 Materialdata i FEM-Design. 

Med de parametrar som stoppas in i programmet, elasticitetsmodulen och 

tvärkontraktionstalet, beräknas sedan skjuvmodulen, genom ekvation 6.1, som är den 

som styr materialets styvhet. Här finns en nackdel med programmet då det främst är 

avsett för isotropa material, där denna formel är tillämpbar. Då trä är ortotropt ligger 

det en svårighet i att få tillförlitliga resultat genom användningen av denna. En 

justering kommer att behöva utföras av de ingående parametrarna så att det stämmer 

bättre överens med handberäkningen.  

  
 

      
     (6.1) 
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Elasticitetsmodulen anges i huvudriktningen, E1. För att sedan kunna ta hänsyn till 

eventuell skillnad i styvhet i olika riktningar kan ett förhållande mellan E-modulerna i 

x- och y- riktning anges, E2/E1, här finns även möjlighet till att vinkla riktningarna för 

E-modulerna med en vinkel Alpha.  

 

Figur 6.2 Materialdata i FEM-Design, förhållandet mellan E-modulernas riktning. 

Samtliga delar är räknade med tvärkontraktionstalet, υ = 0,02. Vilket är 

tvärkontraktionstalet för limträ L40 både i träets longitudinella och radiella -riktning. 

(Thelandersson et al., 2003) 

Ingen dimensionering utförs av betongdelen, alltså plattan och hisschaktet. De sätts 

båda till C20/25. Plattan med tjockleken 200 mm och hisschaktet 200 mm. Plattan kan 

sedan dimensioneras i t.ex. FEM-Design’s modul plate, man kan på ett smidigt sätt 

föra över modellen och dimensionera plattan, det förklaras däremot inte här. 
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6.1.1 Väggar med boardlamell 

Väggarna V2, V4 och V6 är alla uppbyggda med boardlamellen på 39 mm. I dessa 

beräkningar tar boardlamellen den största lasten, reglarnas effekt på stabiliteten tas 

inte med. 

Boardlamellens uppträdande antas vara ganska likt en massivträvägg och därmed 

utförs beräkningarna med stöd av Massivträ Handboken 2006, (Martinsons, 2006). 

Antagandet stöds av att boardlamellen är limmad till en sammansatt enhet och 

laborationer som är utförda på lamellen visar på en god samverkan mellan de ingående 

materialen, se Bilaga B. 

I en vägg belastad med en horisontell kraft, F, uppkommer både skjuv- och 

böjspänningar som i sin tur ger skjuv- och böjdeformationer. 

 

 

Skjuvspänning beräknas enligt: 

  
 

   
   (6.2) 

Skjuvdeformationer beräknas enligt: 

       
   

     
 (6.3) 

Böjspänning beräknas enligt: 

  
 

 
 

   

 
 

 

    

 

 (6.4) 

Böjdeformationerna beräknas enligt: 

     
    

     
  (6.5) 

δskjuv b 

F 

h 

δböj b 

F 

h + 

Figur 6.3 Skjuvning och böjning av skiva. Figurer enligt Massivträ Handboken 2006. 
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Består väggen av flera skivor som är sammanfogade tillkommer en spänning och 

deformation av förbandet.  

  
Figur 6.4 Kraft och förskjutning i förbandet. Figurer enligt Massivträ Handboken 2006. 

Vertikal kraft i fogen: 

     
 

 
   (6.6) 

Deformationen i fogen beräknas enligt: 

            
 

 
 (6.7) 

där Δγ är förskjutningen i fogens längdriktning: 

   
  

  
   (6.8) 

där kk är fogförbandets styvhet. 

Här är skivorna limmade till varandra. Endast hela skivbredder medräknas för 

limmade väggenheter. En beräkning av limmet utförs för att kunna få fram förbandets 

styvhet. Limmets karakteristiska skjuvhållfasthet sätts till 3 MPa. Sedan beräknas 

fogförbandets styvhet ut genom att fördela skjuvkapaciteten över den limmade arean. 

   
     

     
  (6.9) 

   
  

 
   (6.10) 

          (6.11) 

        (6.12) 

δfog b 

F 

h 
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Samtliga väggar räknas med lasttyp B, klimatklass 1 vid brottlast tillkommer även 

säkerhetsklasss 2. Boardlamellens placering i yttervägg medför att den sällan utsätts 

för hög luftfuktighet då den är skyddad utifrån av fasad och isolering. 

Kalibrering 

En beräkning utförs enligt ovan beskriven metodik för att kunna få fram 

förskjutningen på väggenheterna. Tre stycken väggenheter räknas fram med 

varierande längd och förbandsantal.  

Då varken skjuv- eller elasticitetsmodulen är känd för boardlamellen utförs en 

beräkning med antagandet att full samverkan uppträder mellan de ingående 

materialen. Stöds av det laborationstest som är utförd, se Bilaga B. 

De två olika fiktiva tjocklekar som fås fram beroende på om en ny skjuv- eller 

elasticitetsmodul uträknas nyttjas sedan på respektive spännings- och 

deformationsberäkning. Beräkningarna utförs enligt nedanstående principella 

ekvationer, som sedan ger en tjocklek för boardlamellen. X-en byts ut till E respektive 

G, beroende på vad som söks. 

                                    (6.13) 

          
        

        
          (6.14) 

Tabell 6.1 Tjocklek på boardlamellen. 

  

Efter att tjockleken på skivan är bestämd kan sedan skjuv-, böj- och 

förbandsspänningar samt tillhörande deformationer beräknas enligt tidigare beskriven 

metodik.  

Sedan modelleras skivan upp med samma egenskaper i FEM-Design och 

deformationerna från de olika beräkningarna jämförs med varandra. Eventuella 

justeringar utförs på E-modulen tills förskjutningarna stämmer överens. De tre 

väggenheter som räknas fram är 1200, 2400 och 7000 mm. Alla med samma tjocklek, 

endast E-modulen justeras. För en mer exakt beskrivning av beräkningsgången och 

materialdata se Bilaga D avsnitt Boardlamellsvägg. 

 

 

Bruksgränstillstånd

64,0 mm

2100 MPa

23,6 mm

5000 MPa

Brottgränstillstånd

76,4 mm

1700 MPa

25,3 mm

4000 MPa
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6.1.2 Väggar med K-board 

Träfiberskivan är konstruktionslimmad till regel. För att kunna utföra en analys på 

vilken styvhet detta innebär utförs först en omräkning av limmets kapacitet till en 

skruvkapacitet, Figur 6.5.  

I det här fallet används värdet, Finfästning = 830 N  (kamspik 3,7x40 (Carling, 1992)) 

 

Beräkningen baseras på antagandet att limmets skjuvhållfasthet är 3 MPa och att 

limmet är verksamt över 50 % av bredden på regeln. 

                 lim              (6.15) 

Söker sedan efter Llim för att kunna tolka det som ett fiktivt c/c-avstånd mellan de 

tänkta infästningarna. 

     
           

              
 (6.16) 

där 

Finfästning = 830 N 

bregel = 47 mm 

          

       
   

        
       

  

bregel 

Llim 

Figur 6.5 Limmets yta. 
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Kalibrering 

Det dimensionerade värdet beräknas för den tänkta infästningen. När sen infästningens 

kapacitet och c/c-avståndet är kända kan den horisontella kapaciteten bestämmas 

genom traditionell elastisk skivverkan för en skiv/regel-vägg enligt Carling (1992) se 

Figur 6.6. Här nedan redovisas beräkningar i bruksgränstillstånd, på liknande sätt 

beräknas brottgräns genom att ändra i excelfilen. 

 

Figur 6.6 Horisontell kapacitet för en skiva i bruksgränstillståndet.  

Skivans förskjutning fås både från skjuvkrafter i snittet mellan regel och skiva samt 

från de krafter som uppkommer i infästningen mellan skivorna. Skjuvdeformationerna 

för skivan beräknas enligt ekvation 6.3 avsnitt 6.1.1. Infästningsdeformationen 

beräknas enligt ekvation 6.7 avsnitt 6.1.1.  

De tre väggenheter som räknas fram har bredden 1200, 2400 och 6000 mm. Alla med 

samma tjocklek, endast E-modulen justeras. För en mer exakt beskrivning av 

beräkningsgången och materialdata se Bilaga D avsnitt Limmad K-board. 

  

Vidare används elastisk teori baserat på carling. Vilket ger att bärförmågan för en skiva.

I detta fall där skivan antas fäst endast i ytterkant fås

2,04E+08 mm
2

8,25E+08 mm
2

b = 1200 mm

h = 3000 mm

s = 12 mm

t = 12 mm

n = 100 600 mm

1500 mm

m = 250

HRd = 48,01 kN
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6.1.3 Bjälklag 

Bjälklagets bärande del består av en 50 mm boardlamell konstruktionslimmad till en 

MP350 balk, Figur 6.7. Vid laborationstester har det visats att full samverkan mellan 

de båda delarna uppnås. 

 

Figur 6.7 Beskrivning av bjälklagets bärande delar. 

Uppgifter för boardlamell är hämtad från en laborationsundersökning utförd av Henrik 

Juto avdelningen för Tillämpad fysik och elektronik (TFE), Umeå Universitet. För att 

få den mest sannolika spänningsfördelningen i tvärsnittet används medelvärdet. 

Laborationen finns beskriven i sin helhet i Bilaga B.  

Indata för balk är hämtad från Masonites Beams Projekteringsanvisningar (Masonite 

Beams, 2009). 

Tabell 6.2 Beräkning av elasticitetsmoduler i bruksgränstillståndet.  

 

Dimensionerande värden fås genom att multiplicera med en reduceringsfaktor som 

beror av klimatklass och lasttyp, i brottgräns divideras även det karakteristiska värdet 

med säkerhetsfaktor samt materialkoefficient.  

 

50 mm boardlamell Ek = 9393,00 MPa (medelvärde, från laborationsundersökning)

Balk H350 ExIx = 1154 kNm
2

A = 5,13E-03 m
2

(MP350) Ix = 104,27 m
4
*10

-6
h = 350 mm

Bredd fläns = 47 mm Ek = 11067,42 MPa

Dimensioneringsförutsättningar

γn  = 1,00

Klimatklass 1 γm = 1,00

Lasttyp B kr = 0,80

Räkna i brott eller bruks? bruks

Board Ek = 9393 MPa Ed = 7514,4 MPa Ed
boardl.

 = 7,5E+06 kN/m
2

Bjälke Ek = 11067 MPa Ed = 8853,9 MPa Ed
balk

 = 8,9E+06 kN/m
2
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För att kunna modellera bjälklaget i FEM-Design väljs att i huvudriktningen (E1) 

räkna med full samverkan boardlamell och balk. Medans det i den andra riktningen 

(E2) endast räknas med E-modulen för boardlamellen, då balken inte kommer att 

hjälpa till mycket i denna riktning. En omräkning utförs när den fiktiva höjden på 

bjälklaget bestämts. 

För att beräkna det sammansatta tvärsnittets böjstyvhet reduceras boardlamellens 

bredd så att den får samma styvhet som balken, Tabell 6.3. Sedan används E-modulen 

för balken över hela tvärsnittet. Tröghetsmomentet beräknas som för ett homogent 

tvärsnitt. 

Tabell 6.3 Medverkande bredd på boardlamell. (Carling, 1992)  

 

  
            

               
  
       

  
       (6.17) 

      
      

      
            

Tröghetsmomentet bestäms med hjälp av Steiners sats: 

          
 

 (6.18) 

Varpå först tyngdpunkten, från underkant, måste bestämmas: 

    

                                        
   
 
  

                          
 

              

Tröghetsmomentet, arean och avståndet från den gemensamma tyngdpunkten för 

boardlamellen beräknas fram från geometrin. För balken beräknas värden från 

geometrin och hämtas från Masonites Projekteringsanvisningar (Masonite Beams, 

2009). Resultatet går att se i Tabell 6.4. 

Medverkande bredd begränsas med hänsyn till:

Fritt avstånd mellan balkar 553 mm

Buckling 1500 mm

Skjuvdeformationer i skivan 2160 mm

553 mm

Total medverkande bredd, b = 600 mm
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Tabell 6.4 Beräkning av tröghetsmomentet.  

 

I FEM-Design kommer bjälklaget modelleras som ett block, Figur 6.8, vilket medför 

att en fiktiv bjälklagshöjd räknas fram genom att sätta det verkliga tröghetsmomentet 

lika med det för den fiktiva rektangeln. 

 

            
            

 

  
          

       
    

 
 

 
           

   

 

        

För att bestämma E-modulen tvärs balkriktningen görs en omräkning med hänsyn till 

den nya höjden. I denna riktning räknas med att endast boardlamellen tar last. 

             
                    

  
                

       
 (6.19) 

                                 (exempel bruksgräns) 

Tabell 6.5 Densitet för bjälklaget. (Persson, 2009b) 

 

 

Ingående delar I [mm
4
] A [mm

2
] d [mm]

Boardlamell 5,3E+06 2,5E+04 166,5

Bjälken 1,0E+08 5,1E+03 33,5 Itot = 1,14E+08 mm
4

Total vikt på bjälklaget gk = 110,0 kg/m
2

(Masonites uppgift)

Tjocklek bjälklag hFEM = 0,100 m

Densiteten för bjälklaget ρbjälklag = 1100,00 kg/m
3

509 509 

hfiktiv 
400 

Figur 6.8 Bjälklagsmodell i FEM-Design. 
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Kalibrering 

Som kalibrering till FEM-Design utförs en nedböjningskontroll. Kontrollen utförs som 

en fritt upplagd balk med en punktlast i mitten på 1 kN, både x-led och y-led testas. 

Som nämnts tidigare räknas full samverkan mellan boardlamell och balk i bjälklagets 

huvudriktning, í den andra riktningen endast boardlamellen. En första kontroll av 

nedböjningen utförs med de dimensioner som framräknats i avsnitt 6.1.3. Därefter 

justerades bjälklagshöjden och E-modulen med kontrollen att samma nedböjning 

gäller. Höjden för bjälklaget i FEM-Design sätts till 100 mm för enkelhetens skull. För 

mer beskrivning av beräkningen och materialdata se Bilaga D avsnitt Bjälklag. 
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6.2 Förband 

För att på bästa sätt kunna simulera en verklig byggnad så placeras fjäderelement med 

förutbestämda styvheter vid infästningspunkter. I FEM-Design modelleras alla 

förband med en styvhet per meter, Figur 6.9. Möjlighet finns båda att ange en 

förskjutningskapacitet och en rotationskapacitet. I samtliga tre riktningar (x-, y- och z- 

led) kan infästningen antingen sättas till fast, fri eller till en egen vald styvhet. Allt för 

att kunna efterlikna ett verkligt förband så bra som möjligt. 

 

Figur 6.9 Styvheter i FEM-Design's 3d structure  

Styvheterna beräknas med antagandet att förbanden deformeras 4 mm i infästningar 

trä mot trä. (Johnsson, 2009) 

I samtliga fall räknades en kapacitet fram på ett förband och ett c/c-avstånd till 

förbanden bestämdes, dessa räknades sedan om till en kapacitet per meter. Styvheten 

bestäms genom ekvation 6.20 och den deformation som tidigare angivits. Endast 

förband som är placerade inom de stabiliserande delarna räknas med.  

  
 

 
   (6.20) 

Styvheterna räknas fram både för bruks- och brottgräns. Samtliga beräkningar utförs i 

klimatklass 1 och med lasttyp B, i brottgräns tillkommer säkerhetsklass 2. För mer 

beskrivning av beräkningen se Bilaga D avsnitt Förband och avsnitt 

Hisschaktsförband. 
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6.2.1 Vägg mot bjälklag 

Vid infästningen bjälklag mot vägg används en s.k. bjälklagshängare som spikas fast 

med ankarspik till bjälklaget. Bjälklaget hängs in på väggarna enligt Figur 6.10. 

Hängarna sätts på ett jämt c/c-avstånd av 600 mm på väggar med boardlamell 

(bärande väggar) och 2000 mm på väggar med k-board (icke bärande väggar). Ett 

förslag på utformning av förbandet är framräknat och det är även från det förslaget 

som styvheterna baseras på. Se vidare Bilaga D avsnitt Förband. 

 

Figur 6.10 Inhängning av bjälklag. (Masonite Beams) 

6.2.2 Vägg mot vägg 

Vid anslutningen av vägg mot vägg används en s.k. montagedubb, Figur 6.11. Dubben 

behandlas däremot inte specifikt i detta arbete utan här ges endast en kapacitet per 

dubb och ett antaget c/c-avstånd. Varje dubb antas klara 10 kN i både vertikal och 

horisontell belastning. Här antas dubben placeras med ett jämnt c/c-avstånd på 4000 

mm.  

 

Figur 6.11 Infästning mellan väggar. (Masonite Beams) 

I snittet vägg mot vägg kan även en friktionskraft tillgodoräknas som mothåll för den 

horisontella belastningen.  

                 (6.21) 

där 

Qd i är belastningen från ovanliggande våning. 

µ är friktionskoefficienten sätts här till 0,30. 

Beroende på vad som undersöks utförs lastnedräkningen med olika lastkombinationer 

och därmed fås olika laster från ovanliggande våning, för mer info se Bilaga D avsnitt 

Styvheter till FEM-Design. För deformationskontroll används lastkombination 8 och 

för brottlastkontroll används lastkombination 1. 
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Förenklig av snittet, vägg mot bjälklag och vägg mot vägg 

Förbanden mellan vägg mot bjälklag och vägg mot vägg ligger i samma snitt i 

byggnaden och för att inte få en allt för komplicerad modell väljs att i detta arbete 

endast använda den minsta av dessa två styvheter per våning.  

6.2.3 Vägg mot grund 

Ankarspik spikas igenom vägg och in i styrsyll som antas fastsatt styvt till plattan. 

Styvheterna bestäms av spikens kapacitet i horisontalled. I vertikalled antas 

kontaktytan mellan plattan och väggen innefatta tillräcklig kapacitet för att 

infästningen i denna riktning kan ses som fast inspänd.  

Spiken sätts med ett jämt c/c-avstånd på 2000 mm på samtliga väggar. Även 

friktionskraft kommer att medräknas i snittet.  

6.2.4 Bjälklag mot hisschakt 

Hisschaktsinfästningen dimensioneras med antagandet att den skall ta upp hälften av 

den horisontella vindbelastningen. Vindkraften överförs till hisschaktet via bjälklaget 

genom skjuvkrafter som kan ses i Figur 6.12. Infästning får en överdriven kapacitet 

och stor styvhet, därmed kan mer last överföras till hisschaktet. Bjälklaget hängs in 

med samma princip som för väggarna. Skillnaden är att i detta fall hängs de fast på en 

balk som är fastbultat styvt till betong. En beräkning av antalet bultar som krävs för 

detta är utförd och finns redovisad i Bilaga D avsnitt Hisschaktsförband. 

 

Dimensioneringen av förbandet styrs av de skruvar som fästes i överkant på balken. 

Med antagandet att hisschaktet ska klara samma last som mittenväggen fås antalet 

fästdon per förband till 7 stycken, i brottgräns. 

Förbanden väljs att sättas på ett centrumavstånd på 500 mm, vilket ger att 9 stycken 

förband får plats per hissvägg. Styvheterna kan sedan beräknas med givna 

förutsättningar om deformationsegenskaper i förband och nedräkning av bärförmågan.  

Samtliga styvheter går att utläsa i Bilaga D avsnitt FEM-Design Styvheter. 

bjkl 
vägg 

bjkl 

bjkl 

hiss 

Hvind 

Vskjuv Vskjuv Vskjuv 

Figur 6.12 Kraftspel i planet 
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7 RESULTAT 

Här redovisas de modeller som tagits fram och undersökts. Modellens realitet påvisas i 

Bilaga C med en jämförelse mellan FEM-modellen och handberäkningen. 

7.1 2D-modell 

I 2D-modellen så undersöks deformationerna i de stabiliserande väggarna under 

följande förutsättningar: 

 Bruksgränstillstånd. 

 Lastkombination 8, endast vindlast. 

 Horisontella styvheter i förband tas som största av antingen friktionskraften 

eller dubbkapaciteten för varje våning. 

 Vertikal belastning och styvhet tas inte med. 

 Hisschaktet räknas inte med (tar ingen last). 

 2D-analys av väggen. 

Väggarnas förskjutning kontrolleras i bruksgränstillståndet här har även bjälklaget 

kopplats bort så att effekten från andra väggar och hisschaktet inte fås med. I Figur 

7.1, Figur 7.2 och Figur 7.3 går det att se de horisontella förskjutningarna. I Tabell 7.1, 

Tabell 7.2 och Tabell 7.3 återges ovanstående figurs förskjutning på ett tydligare sätt, 

både förskjutning per våning samt den totala förskjutningen ges i tabellen.  

Deformationerna blir större i k-boardsväggen i jämförelse med boardlamellsväggen 

vilket var väntat då den har väsentligt lägre styvhet. Störst förskjutning fås i vägg V5, 

den har högst horisontalbelastning samtidigt som den har minst mothåll. 

I bruksgränstillståndet med lastkombination 8 är det acceptabelt med en deformation 

enligt ekvation 7.1. (Martinsons, 2006) 

   
 

   
   (7.1) 

För byggnaden som kontrolleras är varje våning 3000 mm och antalet våningar är 8 

stycken, vilket ger följande tillåtna deformation.  

   
      

   
       

I Tabell 7.3 ses att den horisontella deformationen för V5 ligger utanför tillåten gräns, 

vilket leder till att den väggen antingen måste förstärkas eller att lasten måste 

omfördelas.  
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2D-analys av K-boardsvägg, V1 

 
Figur 7.1 Förskjutning per våning av K-boardsvägg, V1. Enhet mm. 

Tabell 7.1 Förtydligande av förskjutningen från föregående figur. 

 

Den totala horisontella förskjutningen för V1 i bruksgräns, LK8, blir 39,82 mm. För 

brottgräns, LK1, ökas deformationen med 30 % till 51,77 mm och för bruksgräns, 

LK9, minskas deformationen med 75 % till 9,96 mm. 

Förskjutning [mm]

Våning per våning total

8 0,89 39,82
7 1,90 38,93

6 2,86 37,03

5 3,76 34,17

4 4,59 30,41

3 5,39 25,82

2 6,16 20,43

1 6,94 14,27

Grund 7,33 7,33
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2D-analys av Boardlamellsvägg, V2 

 

Figur 7.2 Förskjutning per våning av Boardlamellsvägg, V2. Enhet mm. 

Tabell 7.2 Förtydligande av förskjutningen från föregående figur. 

 

Den totala horisontella förskjutningen för V2 i bruksgräns, LK8, blir 27,36 mm. För 

brottgräns, LK1, ökas deformationen med 30 % till 35,57 mm och för bruksgräns, 

LK9, minskas deformationen med 75 % till 6,84 mm. 

Förskjutning [mm]

Våning per våning total

8 0,89 27,36
7 1,95 26,47

6 2,92 24,52

5 3,62 21,60

4 3,88 17,98

3 3,82 14,10

2 3,65 10,28

1 3,42 6,63

Grund 3,21 3,21
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2D-analys av K-boardsvägg, V5 

 

Figur 7.3Förskjutning per våning av K-boardsvägg, V5. Enhet mm. 

Tabell 7.3 Förtydligande av förskjutningen från föregående figur. 

 

Den totala horisontella förskjutningen för V5 i bruksgräns, LK8, blir 84,58 mm. För 

brottgräns, LK1, ökas deformationen med 30 % till 109,95 mm och för bruksgräns, 

LK9, minskas deformationen med 75 % till 21,15 mm. 

Förskjutning [mm]

Våning per våning total

8 6,62 84,58
7 8,31 77,96

6 9,74 69,65

5 10,59 59,91

4 10,70 49,32

3 10,33 38,62

2 9,79 28,29

1 9,34 18,50

Grund 9,16 9,16
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7.2 3D-modell 

I 3D-modellen undersöks hur stor last som hisschaktet kan ta emot i horisontalled och 

även deformationsminskningen gentemot 2D-modellen utförs. Kontrollerar hur stor 

last som tas upp i respektive snitt. Följande förutsättningar gäller för analysen: 

 Brottgränstillstånd. 

 Lastkombination 1, endast vindlast. 

 Horisontella styvheter i förband tas som största av antingen friktionskraften 

eller dubbkapaciteten för varje våning. 

 Vertikal belastning och styvhet tas inte med. 

 3D-analys av byggnaden. 

I 3D-analysen av byggnaden tas hänsyn till hur samtliga väggar, bjälklaget och 

hisschaktet påverkar byggnaden. I Tabell 7.4 sammanfattas den inverkan som detta 

har på deformationen för respektive vägg. Resultatet visar tydligt att hisschaktet ger 

den effekt som eftersöktes, deformationerna sänks till acceptabla nivåer. För mer 

information se Bilaga D avsnitt Deformation väggar. 

Tabell 7.4 Skillnaden i den totala deformationen, utan och med hänsyn till 3D-effekter. 

Väggtyp 2D [mm] 3D [mm] Reduktion 

V1 39,82 9,87 ca 75 % 

V2 27,36 6,80 ca 75 % 

V5 84,58 6,70 ca 92 % 

 

Eftersom att deformationerna kommer ner till en godtagbar nivå kan en fortsatt 

undersökning av kraftspelet i byggnaden utföras. Det är möjligt att utifrån Figur 7.4 

och Figur 7.5 (förtydligat i Tabell 7.5 och Tabell 7.6) se att hisschaktet tar mer av 

lasten högre upp i byggnaden, förutom vid botten där den tar den största lasten. 

Anledningen till att hissen tar så stor last nere vid plattan har sin förklaring i att 

infästningen där satts till fast inspänd och därmed tas störst last upp där. Vidare ses att 

hisschaktet kommer att belastas mer vid blåst på långsidan än vid blåst på kortsidan, 

vilket även är väntat eftersom att boardlamellsväggen är betydligt styvare och 

förbanden i denna vägg tar högre last.  
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3D-modell av hela byggnaden, kraftfördelning 

 

Figur 7.4 Horisontell kraftfördelning i byggnaden vid blåst på kortsidan, LK1 vindhuvudlast.  

Tabell 7.5 Förtydligande av kraftfördelningen från föregående figur. 

 

Våning V2 V6 fram hiss V6 bak V4

[i] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

8 1,07 1,00 8,57 0,98 1,07

7 1,12 1,15 8,54 1,11 1,10

6 1,87 2,57 8,46 2,46 1,84

5 2,57 3,90 8,17 3,67 2,50

4 3,09 4,96 7,53 4,59 2,98

3 3,21 5,31 6,43 4,79 3,07

2 2,92 4,96 4,77 4,29 2,74

1 2,08 3,29 2,56 2,58 1,86

Grund 0,66 0,75 125,19 0,34 0,37
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Figur 7.5 Horisontell kraftfördelning i byggnaden vid blåst på långsidan, LK1 vindhuvudlast.  

Tabell 7.6 Förtydligande av kraftfördelningen från föregående figur. 

 

Våning V1 V5 fram hiss V5 bak V3

[i] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

8 1,02 0,68 12,01 0,68 0,96

7 1,08 0,71 12,56 0,71 1,01

6 1,25 0,74 13,04 0,74 1,17

5 1,58 0,86 13,06 0,85 1,48

4 1,81 1,17 12,28 1,15 1,69

3 1,83 1,29 10,47 1,26 1,69

2 1,56 1,17 7,58 1,12 1,44

1 0,97 0,75 3,85 0,70 0,88

Grund 0,26 0,17 146,07 0,08 0,15
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8 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att utvärdera möjligheten att bygga ett 8-våningshus 

med MFB, där ett centralt placerat hisschakt i betong fungerar som ett extra stöd till 

stabiliseringen. Fokuset har legat på att studera vilka horisontella deformationer samt 

krafter som uppkommer i byggnaden. I detta kapitel diskuteras bl.a. hur 

förenklingarna förväntas påverka resultatet, förbandens betydelse och en uppskattning 

av maximala antalet våningar med byggsystemet utförs. 

8.1 Förenklingar 

Snedställningslast 

I FEM-Design läggs inte inverkan av snedställning till med automatik. Den blir 

däremot mycket liten i detta fall vilket kan ses i de beräkningar som är utförda i excel, 

Bilaga D avsnitt Snedställningslast. Snedställningslastens inverkan anses vara så liten 

att den inte bör påverka resultatet nämnvärt och utelämnas därför i denna studie. Att 

den är så liten beror till stor del på den mängd pelare som är placerade i väggarna, där 

mer pelare innebär en mindre snedställningslast.  

Endast horisontell last 

Modellen har anpassats och kalibrerats efter enbart horisontalbelastning ingen vertikal, 

eftersom att det lastfallet påverkar stabiliteten mest. I verkligheten kommer byggnaden 

även att belastas av vertikal last, vilket troligen medför att även den horisontella 

deformationen ökar.  

Väggar 

I FEM-Design har boardlamellsväggen endast modellerats med boardlamellsdelen. I 

verkligheten limmas också reglar till boardlamellen och dessa kommer att bidra till 

stabiliteten om än mindre än skivan. Reglar kommer att användas i de bärande 

väggarna främst för att fästa fasad och isolering, men skulle även kunna ta vertikal last 

om det behovet skulle finnas. 

Förband mellan bjälklagsplattor 

Bjälklagen har i beräkningarna antagits som en hel platta för varje lägenhet, i 

verkligheten utförs bjälklagselementen 2,4 m breda för att sedan sammanfogas på 

plats med lim och skruv. Styvheten i bjälklagsplattan blir något överdriven genom att 

inte ta med denna infästning men eftersom att elementen både limmas och skruvas 

samman bör förbandet bli relativt styv. 
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Sammanfattning förenklingar 

I nedanstående tabell ges en kortfattad översikt om hur stabiliteten troligen påverkas 

av de förenklingar som är utförda.   

Tabell 8.1 Sammanfattning stabilitetspåverkan 

Förenkling Stabiliteten Trolig påverkan 

Snedställning inte med Överskattas Liten 

Endast horisontell last Överskattas Medel 

Bärande väggar förenklade Underskattas Medel 

Förband bjälklagsplattor Överskattas Liten 

Av förenklingarna kan ses att det både överskattar och underskattar 

stabilitetskapaciteten om sedan dessa ”tar ut varandra” eller inte kan endast spekuleras 

om.  

De resultat som presenteras i denna rapport bör endast ses som riktlinjer och inte 

absoluta värden. Att deformationerna kommer att minska med ett hisschakt är rätt 

tydligt, men exakt hur stora skillnaderna blir är svårt att säga. Resultatet bör 

åtminstone ge en rätt bra anvisning om stabiliteten för byggnaden i fråga. 

8.2 Förband 

Styvheterna i denna rapport är framtagna från en förslagen förbandsutformning och 

placering. Förbanden kan ändra utformning utan att påverka resultatet så länge den 

angivna styvheten uppfylls. 

Förbandet mot grund 

Av beräkningarna som är utförda är det friktionskraften som ger den största effekten 

på styvheten och därmed är det inte så noga hur tätt man spikar. Spiken är en säkerhet 

mot lyftning. Detta kontrolleras inte i denna utredning, så antalet spik som krävs samt 

c/c-avståndet måste undersökas mer noggrant för att kunna säkerhetsställa lyftningen. 

Eventuellt måste extra spikplåtar placeras ut som tar hand om dessa krafter.   

Förband mellan väggar 

Den förenkling som utförs i modellen genom att välja den lägsta styvheten given av 

antingen dubb eller friktionskraft bör inte påverka resultatet i allt för stor omfattning. 

Krafterna verkar i samma snitt och därför bör endast den lägsta av dessa två kunna 

motverka den deformation som uppkommer. 

Förband till hisschakt 

Förbandet väljs att utföras på liknande sätt i samtliga våningar och dimensioneras för 

den maximala belastningen som ligger på den nedersta våningen. Genom att förbandet 

utförs på detta sätt fås en stor styvhet i snittet och därmed tar hisschaktet upp mycket 

last.  
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8.3 Deformationer 

Med hänsyn till samtliga väggar, bjälklaget och hisschaktet fås de horisontella 

deformationerna ner till acceptabla nivåer. Skillnaderna mellan 2D- och 3D-

analyserna är väldigt stora och ger en deformationsreduktion på cirka 75 %.  

Tabell 8.2 nedan visar en jämförelse mellan deformationerna i väggtyp V1,  

K-boardsvägg, som fås i de olika analyserna.  

Tabell 8.2 Deformationsjämförelse 2D/3D av V1. Endast vindlast, LK8. 

 

Tabell 8.2 visar att det inte finns några som helst problem med deformationerna i 

modellen. Deformationerna blir så låga att man kan tro att flera våningar borde kunna 

läggas till systemet utan problem.  

8.3.1 Uppskattning av maximalt antal våningar 

För att kunna utföra en uppskattning av det maximala antalet våningar som systemet 

troligen klarar genomförs ett antal antaganden. 

En medeldeformationsökning beräknas från våning 1 till och med 4, med ett 

antagande om att denna ökning är konstant vid flera våningar än 8. Antaget är även att 

linjelasten mellan hiss och platta ökar konstant vid flera våningar än 8. Med dessa 

antaganden fås de värden som presenteras i Tabell 8.3. 

2D Förskjutning [mm] 3D Förskjutning [mm]

Våning per våning total per våning total

8 0,89 39,82 1,47 9,87
7 1,90 38,93 1,50 8,40

6 2,86 37,03 1,52 6,90

5 3,76 34,17 1,48 5,38

4 4,59 30,41 1,37 3,90

3 5,39 25,82 1,16 2,53

2 6,16 20,43 0,85 1,37

1 6,94 14,27 0,46 0,52

Grund 7,33 7,33 0,06 0,06
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Tabell 8.3 Uppskattning av våningar. 

 

Med den godtagbara deformationen enligt ekvation 7.1 avsnitt 7, (h < H/500) fås att 

tillåten deformation per våning till. 

   
    

   
      (8.1) 

Med villkoret 6 mm tillåten deformation per våning kan ur Tabell 8.3 utläsas att det 

maximala antalet våningar blir 19 stycken. 

Problemet blir att ta hand om den kraft som uppkommer i hisschaktets botten. Redan 

vid 8 våningar är denna last stor och med 19 våningar blir denna linjelast i det 

närmaste 350 kN/m.  

Så för att kunna bygga högre med detta system krävs att lasten kan tas upp i snittet 

mellan hisschakt och platta.  
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8.4 Krafter 

I de beräkningar som är utförda ses att hisschaktet absorberar rejält med kraft och får 

höga tvärkrafter i inspänningen till plattan. Hisschaktet avlastar även väggarna och en 

betydande skillnad kan ses framförallt i de nedersta våningarna. I Tabell 8.4 är det 

möjligt att utläsa kraftfördelningen per vägg och våning vid blåst på långsidan. 

Tabell 8.4 Horisontell kraftfördelning i byggnaden vid blåst på långsidan, LK1 vindhuvudlast. 

 

Eftersom att infästningen mellan hisschakt och platta är vald till fast inspänd i  

FEM-modellen medför det en betydligt högre kraft där än i resterande snitt. Här ses att 

den maximala belastningen i just nämna infästning uppkommer till ca 146 kN/m. 

I denna utredning ingår inte någon dimensionering av betongdelar och därför lämnas 

detta för tillfället. Dock är det en viktig detalj som måste undersökas. Hur stor last kan 

egentligen tas upp? 

8.5 Slutsats 

Som det går att utläsa ur avsnitt 8.3.1 går det troligen att bygga högre med systemet än 

8 våningar om bara kraften kan tas upp i snittet hisschakt/platta. Om det nu visar sig 

att denna fasta inspänning inte går att få till kommer en annan kraftfördelning att fås 

vilket även ger en annorlunda deformationsbild. Däremot är deformationerna som det 

nu ser ut så små att en måttlig ökning i samtliga förband kan accepteras. 

Av det som diskuterats i kapitel 8 så kan slutsatsen dras att ett 8-våningshus av MFB 

med ett centralt placerad hisschakt absolut är en möjlighet. För att resultaten av  

FEM-beräkningarna och därmed slutsatsen ska gälla finns det ett antal detaljer som 

måste uppfyllas:  

 E- och G- moduler för väggar och bjälklag. 

 Styvheter i förband. 

 Fast inspänning mellan hisschakt och platta. 

  

Våning V1 V5 fram hiss V5 bak V3

[i] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

8 1,02 0,68 12,01 0,68 0,96

7 1,08 0,71 12,56 0,71 1,01

6 1,25 0,74 13,04 0,74 1,17

5 1,58 0,86 13,06 0,85 1,48

4 1,81 1,17 12,28 1,15 1,69

3 1,83 1,29 10,47 1,26 1,69

2 1,56 1,17 7,58 1,12 1,44

1 0,97 0,75 3,85 0,70 0,88

Grund 0,26 0,17 146,07 0,08 0,15
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8.6 Rekommendationer 

Fullskaletester bör utföras på väggar och bjälklag för att kunna verifiera resultatet på 

ett bra sätt. I dagsläget kan endast spekuleras i hur mycket kraft de stabiliserande 

delarna kan ta, i synnerhet väggarna.  

En mer noggrann undersökning av förbanden vore önskvärt. Genom att få värden på 

förbanden, kapacitet och position, kan även denna beräkning förfinas och noggrannare 

slutsatser kan dras. Själva materialet, boardlamellen, innefattar en väldigt stor styvhet. 

Det faktum att MFB strävar mot att byggprocessen skall vara så smidig som möjligt 

medför också att det är just förbanden som sätter kapaciteten på systemet och blir 

därför viktig att lösa.  

8.7 Förslag på fortsatt arbete 

Det finns några detaljer i denna utredning som kan kontrolleras på ett mer utförligt 

sätt. Några förslag på vad som kan undersökas är: 

 Effekten av att enbart använda väggar och bjälklag utan ett stabiliserande 

hisschakt i betong. Kan vara önskvärt för att kunna få reda på den egentliga 

effekten av hisschaktet i betong. 

 

 Fullskaletester på boardlamellväggar. Test både på enbart vägg av boardlamell 

och av reglar limmade till boardlamell. För att få fram den verkliga skjuvmodulen 

för väggen. 

 

 Infästning mellan hisschakt och platta. Hur stor kraft kan den infästningen ta upp? 

 

 Test av förband. Kanske framförallt test av dubb och förband mot hisschakt. För 

att få fram dess verkliga kapacitet. 

 

 Utveckla förband. Kan de utformas på andra sätt för att få en bättre 

hållfasthet/styvhet och kanske även smidigare monteringsmöjligheter.  

 

 Utföra en beräkning med givna positioner på förbanden. Då kan även lyftkrafterna 

tas med.  
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BILAGA A – VINDLAST, JÄMFÖRELSE 

Tabellmetoden 

Vref = 24 m/s   

h = 25 m     qk 25 = 0,80  

h = 20 m     qk 20 = 0,75    

Terrängtyp 3    

 = 1,20  Vilket är för blåst på sidan av huset med höjden 

28 m och längden/bredden 18 m, medräknat 

både tryck och drag.  

Enligt avsnitt 5.4 ekvation 5.5 fås: 

                                     

                                     

 

Figur A.1 Karakteristiskt vindtryck qk uträknat med metoden beskriven i BSV 97. 

Kan tydligt se skillnaden på resultaten på de två metoderna. Redan vid 20-25 meter så 

är vindlast mer gynnsam med den noggrannare metoden. Skulle man använda samma 

last över hela byggnaden som är rätt vanligt vid lägre byggnader fås en rejäl 

överdimensionering. Det är påtagligt att det lönar sig att räkna med de formler som 

beskrivs i BSV 97 vid högre byggnader som i detta fall. Ett annat tänkbart alternativ är 

att plocka tabellvärden på jämna avstånd exempelvis var femte meter. Den metoden är 

både snabb och enkel att utföra samtidigt som den inte överskattar vindlasten lika 

mycket som en avläsning på byggnadens högsta punkt ger. 

z tot Cdyn Cexp qref qk μ

[m] - - [kN/m
2
][kN/m

2
] - [kN/m

2
]

24,70 2,33 0,942 0,33 0,73 1,20 0,87

24,20 2,33 0,933 0,33 0,72 1,20 0,86

21,20 2,33 0,878 0,33 0,68 1,20 0,81

18,20 2,33 0,816 0,33 0,63 1,20 0,75

15,20 2,33 0,746 0,33 0,57 1,20 0,69

12,20 2,33 0,665 0,33 0,51 1,20 0,61

9,20 2,33 0,567 0,33 0,44 1,20 0,52

6,20 2,33 0,522 0,33 0,40 1,20 0,48

3,20 2,33 0,522 0,33 0,40 1,20 0,48

0,00 2,33 0,522 0,33 0,40 1,20 0,48





 

 

BILAGA B – PROV AV BOARDLAMELL 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

BILAGA C – VERIFIERING AV MODELL 

För att kunna kontrollera fullskalemodellens realitet används de handberäkningar som 

är utförda. I handberäkningarna tas ingen hänsyn till hisschaktets påverkan på 

stabiliteten och inte effekten av att väggar är placerade i två riktningar, parallellt och 

tvärs mot kraften. Istället räknas bara den vägg som är parallell kraftflödet bidra till 

stabiliteten och därmed är det bara den som tar upp kraft.   

För att kunna jämföra modellen i FEM-Design med handberäkningen så utförs ett test 

med endast väggar parallella kraften medtagen och med enbart vindbelastning. 

Resultatet av denna modell går att se i nedanstående figur. 

 

Figur C.1 Endast boardlamellsväggar, vindlast på kortsida. 



 

 

Våning Jämförelse

[i] V2 V6 V4

8 64,5% 96,2% 64,5%

7 107,3% 145,4% 108,4%

6 102,3% 103,9% 103,7%

5 102,0% 94,3% 104,1%

4 102,9% 90,5% 105,8%

3 105,0% 90,3% 108,2%

2 104,8% 88,8% 108,7%

1 103,5% 96,4% 107,6%

Grund 98,0% 98,9% 99,3%

Medel: 98,9% 100,5% 101,1%

Tabell C.1 Vindlaster på V2.  

 

I tabellen ovan visas ett exempel på vindlastberäkningen för vägg V2. För de andra 

väggarna utförs beräkningen på liknande sätt. Vilket resulterar i nedanstående 

jämförelse. 

Tabell C.2 Jämförelse mellan laster i FEM-Design och handräkningen. 

 

Tabell C.3 Jämförelse mellan handberäkning och FEM-Design i procent.  

Finns någon våning som avviker rätt 

mycket, men kan se att skillnaden inte blir 

så stor för medelvärdena. Att fördelningen 

inte stämmer för varje våning kan ha sin 

förklaring i att FEM-modellen fördelar 

krafterna något annorlunda.  

Ur detta kan slutsatsen dras att modellen 

stämmer rätt bra överens med 

handberäkningen. 

Våning Hw v2k i Hwk h ψ γ Hw v2d i Hsne d i Hsd i Omräknat till Linjelast

[i] [kN] [kN] [-] [-] [kN] [kN] [kN]  Hsd i [kN/m]

8 8,75 0,00 1,00 1,00 8,75 0,03 8,78 0,91

7 19,69 0,00 1,00 1,00 19,69 0,04 19,74 2,06

6 29,87 0,00 1,00 1,00 29,87 0,04 29,91 3,12

5 39,17 0,00 1,00 1,00 39,17 0,04 39,22 4,08

4 47,46 0,00 1,00 1,00 47,46 0,04 47,50 4,95

3 54,54 0,00 1,00 1,00 54,54 0,04 54,57 5,68

2 61,05 0,00 1,00 1,00 61,05 0,04 61,08 6,36

1 67,77 0,00 1,00 1,00 67,77 0,04 67,81 7,06

Grund 71,24 0,00 1,00 1,00 71,24 0,00 71,24 7,42

          Laster från FEM-Design Laster från handberäkningen

Våning V2 V6 V6 V4 V2 V6 V4

[i] fram bak

8 1,41 1,31 1,29 1,41 0,91 1,25 0,91

7 1,92 1,96 1,92 1,90 2,06 2,82 2,06

6 3,05 4,18 4,04 3,01 3,12 4,27 3,12

5 4,00 6,07 5,81 3,92 4,08 5,60 4,08

4 4,81 7,71 7,28 4,68 4,95 6,78 4,95

3 5,41 8,92 8,33 5,25 5,68 7,79 5,68

2 6,07 10,20 9,43 5,85 6,36 8,72 6,36

1 6,82 10,44 9,64 6,56 7,06 9,68 7,06

Grund 7,57 10,43 10,16 7,47 7,42 10,18 7,42



 

 

BILAGA D – EXCELBERÄKNINGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Förklaring av excelberäkningar  

En liten kort förklaring om varje flik. Genomgående är att ”fält” som är gråa som går 

att ändra så att de sedan påverkar beräkningen. På efterföljande sidor återfinns ett 

utdrag ur excelberäkningen, alla flikar är ej medtagna för att hålla ner överflödig 

information, endast det väsentligaste är med. Beräkningar är både utförda för brott- 

och bruksgränstillstånd, på dessa sidor redovisas endast brottgränsberäkningar. För 

mer information se excelfil.  

Husgeometri/Egentyngder/Nyttig last/Snölast/Vindlast  

Geometrin för byggnaden anges i den första fliken.  

Egentyngderna för de ingående byggnadsdelarna.  

Den nyttiga last som belastar byggnaden fås från att det är ett bostadshus, en 

reducering av lasten får utföras då den belastade arean är större än 60 m2.  

Med given ort fås värden på snölasten samt reduktionsfaktorn. Kan ändras om 

byggnaden skall placeras på annan plats.  

Vindlasten beräknas med den mer noggrannare metoden beskriven i BSV 97. Med den 

metoden fås en varierande last med avseende på höjden.  

Formfaktorer/Tabell vind  

Formfaktorerna läses av i tabellerna som är plockade från BSV 97. Vilket värde som 

fås beror av geometrin på byggnaden. I denna undersökning rör det sig om en 

kvadratisk byggnad vilket innebär att vindlasten är oberoende av vilken sida på 

byggnaden det blåser, vilket innebär att endast ”blåst på långsida” redovisas. En 

viktning av formfaktorn utförs sedan med avseende på den yta som den belastar.  

Sedan räknas vindlastens belastning på väggen fram. I dessa beräkningar är inte 

hisschaktet medräknat. En procentfördelning av den horisontella vindlasten kan 

utföras, förslaget som ges är baserat på ”längden” stabiliserade vägg.  

Snedställningslast  

Snedställningslasten är uträknat från antal reglar som finns i väggen. I beräkningarna i 

FEM-Design har den inte tagits med, den anses vara så liten att den inte påverkar 

resultatet allt för mycket.  

V1 – V6  

Här kan väljas vilken lastkombination och huvudlast som ska användas för att sedan få 

belastning. Geometrin för väggen kan anges. Vidare kan sedan en kontroll av lyft- och 

skjuvkrafter utföras. V1=V3 och V2=V4 vilket innebär att V3 och V4 inte redovisas.    

Boardlamellsvägg/Limmad K-board/Bjälklag 

Räknar ut väggegenskaper för att kunna justera ”materialet” i FEM-Design.  

Förband/Styvheter till FEM-Design/Hisschaktsförband  

Räknar ut förbandens styvheter för att kunna använda dessa vid stabilitetskontrollen i 

FEM-Design. 



 

 

FEM-Design Laster/Vindlaster till FEM-Design 

Laster som används vid beräkningar i FEM-Design. Framtagen för att kunna utföra 

beräkningar i både 2D och 3D.  

FEM-Design Material/FEM-Design Styvheter/Lastkombinationer  

En sammanställning av det som tidigare framräknats och en förklaring av 

lastkombinationerna som används.  

Deformation väggar/Kontroll horisontell deformation/Hisschakt  

Sammanställning av deformationer från FEM-Design, en kontroll av deformationerna 

och en uppskattning av hisschaktets dimensioner. 



Husgeometri
Dim. Hus
Bredd hus kortsida , Llång = 18,000 m Tjocklek platta , tplatta = 0,200 m
Längd hus långsida , Bkort = 18,000 m Våningar = 8,0 st

Lägenhet
Tjocklek bjälklag , tbjälk = 0,456 m
Fri höjd lägenhet , hbostad = 2,544 m
c/c våningsplan , c/cvåning = 3,000 m Del av sida
c/c väggar , Y1 = 10,800 m (långsida) 3/5
c/c väggar , Y2 = 7,200 m (långsida) 2/5
c/c väggar , X1 = 9,000 m (kortsida) 1/2
c/c väggar , X2 = 9,000 m (kortsida) 1/2

Bjälklagsriktning

Vind Hisschakt (placerade i mitten)

Fri höjd vind ytterv. , hvind = 0,500 m Yttermått , lhiss = 4,000 m
Takvinkel , α = 15 ˚
Takhöjd centrum , htak = 2,912 m

Kontroll geometri
Fri höjd hiss kant , hhiss kant = 3,153 m
Fri höjd hiss sida , hhiss sida = 2,376 m
Önskemål om fri höjd , hhiss ytter = 2,300 m (för att få plats med hisschakt)

Total höjd byggnad , hbyggnad = 28,0 m

hisschakt

stabiliserande del

2:a ca 60 m2 2:a ca 60 m2

3:a ca 95 m2 3:a ca 95 m2

öppningar

V2

V3

V4

V1

V5 V5

V6

V6

X1 X2

Y2

Y1



 



Egentyngder

Bjälklag

Masonites bjälklag gk = 1,10 kN/m2 Lasttyp P

Ytterväggar (V1;V3) (boardlamell)

Masonites väggar gk = 0,70 kN/m2 Lasttyp P

Ytterväggar (V2;V4) (K-board)

Masonites väggar gk = 0,50 kN/m2 Lasttyp P

Innerväggar (V5) (boardlamell)

Masonites väggar gk = 0,70 kN/m2 Lasttyp P

Innerväggar (V6) (K-board)

Masonites väggar gk = 0,50 kN/m2 Lasttyp P

Takkonstruktion

Masonites takbjälke gk = 1,00 kN/m2 Lasttyp P

Takets tyngd kommer att föras ut som en linjelast på de fyra ytterväggarna.
Beräkningen görs med antagandet att hälften av lasten kommer att tas av hisschaktet och
hälften som en linjelast i yttervägg.

Den belastade arean som fördelas går att se i nedanstående figur. Med taksprång, T= 0,800 m

Vid kvadratiskt tvärsnitt fungerar denna approximativa lösning bra. Om olika längder på 
lång- och kortsida så måste en kontroll göras om hissschaktet kan ta denna last.

Sida Area [m2] Väggtyp   Area, belastar vägg Linjelast på vägg

Lång 102,94 V1 51,47 m2 2,86 kN/m
Lång 102,94 V3 51,47 m2 2,86 kN/m
Kort 102,94 V2 51,47 m2 2,86 kN/m
Kort 102,94 V4 51,47 m2 2,86 kN/m

Bkort/2

Llång/2

Akort

Alång

T

T



 



Nyttig last

Två olika lastgrupper av nyttig last kommer att användas. För alla lägenheter är det lastgrupp 1,
rum i bostadshus som gäller. Medans det för vindsbjälklaget kommer att användas lastgrupp 5:2, 
vindsutrymme med minst 0,6 meter fri höjd och med fast trappa till vindsutrymmet.

Lastgrupp Utbredd last Utbredd last
Bunden lastdel Fri lastdel
qk [kN/m2] Ψ qk [kN/m2] Ψ

1. Vistelselast
Rum i bostadshus 0,50 1,00 1,50 0,33

Lasttyp A Lasttyp B

Lastgrupp Utbredd last Utbredd last
Bunden lastdel Fri lastdel
qk [kN/m2] Ψ qk [kN/m2] Ψ

5:2. Vindsutrymme
Minst 0,6 m, fast trappa. 0,50 1,00 0,50 0,00

Lasttyp A Lasttyp B

De angivna värdena för fri last gäller vid lastfall där den belastade arean för fri last 
på ett våningsplan är högst 15 m2 för lastgrupp 1 och 30 m2 för lastgrupp 2 och 3.

Om arean för fri last är större än 15 respektive 30 m2, kan angivna lastvärden för
lastgrupp 1, 2 och 3 (även bunden lastdel) reduceras med en faktor.

Lastvärdena förutsätts avta linjärt ned till 0,7 av tabellens värden vid 
en belastad area som är 3 gånger större än de 15 respektive 30 m2.

Indata till beräkning

Lastgrupp 1 Belastad area: 60 m2 Faktor: 0,700

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

1,100

0 15 30 45 60 75

Reducering av nyttig last



 



Snölast
Den karakteristiska snölasten beräknas som:

där µ  = 0,8 -
C t  = 1,0 - (standardvärde)

s0 = 2,0 kN/m2

s k  = 1,60 kN/m2 Lasttyp B

Om snölasten inte är huvudlast i en lastkombination multipliceras lasten med 
lastreduktionsfaktorn (ψ). Den vanliga snölasten och beräknas som:

för givet grundvärde s0 fås Ψ = 0,7

s  = 1,12 kN/m2 Lasttyp A

Snölasten kommer att föras ut som en linjelast på de fyra ytterväggarna.
Beräkningen görs med antagandet att hälften av lasten kommer att tas av hisschaktet och
hälften som en linjelast i yttervägg.

Den belastade arean som fördelas går att se i nedanstående figur Med taksprång, T= 0,800 m

Vid kvadratiskt tvärsnitt fungerar denna approximativa lösning bra. Om olika längder på 
lång- och kortsida så måste en kontroll göras om hissschaktet kan ta denna last.

Sida Area [m2] Väggtyp   Area, belastar vägg Linjelast på vägg, kar. värde

Lång 96,04 V1 48,02 m2 4,27 kN/m

Lång 96,04 V3 48,02 m2 4,27 kN/m

Kort 96,04 V2 48,02 m2 4,27 kN/m

Kort 96,04 V4 48,02 m2 4,27 kN/m

Bkort/2

Llång/2

Akort

Alång

T

T



 



Vindlast

För att kunna tillgodoräkna sig vindlasten på mest gynnsamt sätt väljs att göra en noggrannare 
beräkning av den karakteristiska vindlasten per våningsplan. Till hjälp används ekvationer och 
parametrar från boverkets handbok om snö- och vindlast .

Ekvationerna 5.5 och 5.6 i avsnitt 5.4 ger sedan den karakteristiska vindlasten.
(5.5)

(5.6)

För given höjd och terrängtyp är vindstötsfaktorn konstant för statiska konstruktioner
och beräknas som:

 

 

För    är 

där
h  är byggnadens högsta höjd. För byggnaden i detta arbete är h = 28,0 m
z 0 är terrängens råhetsparameter. För terrängtyp III är z 0 = 0,30 m

z min höjd för vilken exponeringsfaktor är konstant. För terrängtyp III är zmin= 8,00 m

Fås 2,32

Vidare fås referenshastigheten, qref som:

där
ρ är luftens densitet, sätts här till 1,25 kg/m3. Vilket enligt BSV 97 är normalt.

Värdet gäller för 10C˚ och vid havets nivå.
referenshastigheten (m/s) beror på ort, i detta fall 24 m/s
För fler orter eller en mer exakt beskrivning se BSV 97.

Fås 360,00 N/m2

Som sista del för att kunna beräkna karakteristiskt hastighetstryck, qk enligt ekvation 5.6 

avsnitt 5.4 behövs exponeringsfaktorn Cexp. Denna faktor är den del som kommer att 

påverka mest eftersom den varierar med höjden. Nya beräkningar görs vid varje våningsplan 
och utförs enligt:

För  är 

där
β är terrängparametern beror av terrängtyp. För terrängtyp III är β= 0,22
z är höjden till det snitt där beräkningar görs.
z 0 är terrängens råhetsparameter. För terrängtyp III är z0= 0,30 m

z min höjd för vilken exponeringsfaktor är konstant. För terrängtyp III är zmin= 8,00 m



 



Formfaktorer- för väggar
Vid blåst på långsida

Figur hämtad från BSV97 Faktor Verkar på ytan
h = 28,000 m 1,56 μA = -1,10 A = 3,600 m (sug)

l = w = 18,000 m μB = -0,85 B = 14,400 m (sug)

a2 = 3,600 m μC = 0,00 C = 0,000 m (tryck)

b2 = 18,000 m μlä = -0,35 lä = 18,000 m (sug)

μlovart = 0,85 lovart = 18,000 m (tryck)

För fortsatta beräkningar väljs: (tryck = positivt tecken, sug = negativt)
Väljer att använda formfaktorn µ = -0,900 över hela kortsidan. (sug)

Väljer att använda formfaktorn µ = 1,200 över hela långsidan. (tryck)

Vid blåst på kortsida

Figur hämtad från BSV97 Faktor Verkar på ytan
h = 28,000 m 1,56 μA = -1,10 A = 3,600 m (sug)

b = w = 18,000 m μB = -0,85 B = 14,400 m (sug)

a1 = 3,600 m μC = 0,00 C = 0,000 m (tryck)

b1 = 18,000 m μlä = -0,35 lä = 18,000 m (sug)

μlovart = 0,85 lovart = 18,000 m (tryck)

För fortsatta beräkningar väljs: (tryck = positivt tecken, sug = negativt)
Väljer att använda formfaktorn µ = -0,900 över hela långsidan. (sug)

Väljer att använda formfaktorn µ = 1,200 över hela kortsidan. (tryck)



Tabell för val av formfaktorer på väggar

Figur hämtad från BSV 97



Formfaktorer- för tak
Vid blåst på långsida

Figur hämtad från BSV97 Faktor Verkar på ytan
l = 18,000 m μA = -0,90 A = 29,160 m2

(sug)

b = 18,000 m μB = -0,60 B = 64,800 m2
(sug)

x = 18,000 m 1,800 m μC = -1,20 C = 3,240 m2
(sug)

α = 15 ˚ μD = -0,70 D = 12,960 m2
(sug)

μE = -0,40 E = 64,800 m2
(sug)

μF = -0,90 F = 16,200 m2
(sug)

För vidare beräkningar används ett μG = -0,60 G = 64,800 m2
(sug)

viktat värde m.a.p ytan (tryck = positivt tecken, sug = negativt)
Sug: Använder formfaktorn µ = -0,615 över hela taket. (sug)

Tryck: Använder formfaktorn µ = 0,000 över hela taket.

Vid blåst på kortsida

Figur hämtad från BSV97 Faktor Verkar på ytan
l = 18,000 m μA = -0,90 A = 16,200 m2

(sug)

b = 18,000 m μB = -0,60 B = 64,800 m2
(sug)

y = 18,000 m 1,800 m μC = -0,70 C = 32,400 m2
(sug)

α = 15 ˚ 9,000 m μD = -0,30 D = 48,600 m2
(sug)

μE = -0,90 E = 16,200 m2
(sug)

μF = -0,60 F = 32,400 m2
(sug)

μG = -0,20 G = 40,500 m2
(sug)

För vidare beräkningar används ett μG = 0,20 G = 40,500 m2
(tryck)

viktat värde m.a.p ytan (tryck = positivt tecken, sug = negativt)
Sug: Använder formfaktorn µ = -0,529 över hela taket. (sug)

Tryck: Använder formfaktorn µ = 0,200 över hela taket. (tryck)



Tabell för val av formfaktorer på tak, långsida

Figur hämtad från BSV 97

Tabell för val av formfaktorer på tak, kortsida

Figur hämtad från BSV 97



Vindlaster på väggar

Tabell   Vindlaster mot långsida
Våning z z tot Cdyn Cexp qref qk μ Hw ik Hw i totk Hw v2k Hw v6k Hw v4k

[m] [m] - - [kN/m2][kN/m2] - [kN/m2] [kN/m] [kN/m] [kN] [kN] [kN]

Vind 0,50 24,70 2,33 0,942 0,33 0,73 1,20 0,87 0,44 0,44 1,96 3,92 1,96
8 3,00 24,20 2,33 0,933 0,33 0,72 1,20 0,86 1,51 1,94 8,75 17,49 8,75
7 3,00 21,20 2,33 0,878 0,33 0,68 1,20 0,81 2,43 4,38 19,69 39,39 19,69
6 3,00 18,20 2,33 0,816 0,33 0,63 1,20 0,75 2,26 6,64 29,87 59,74 29,87
5 3,00 15,20 2,33 0,746 0,33 0,57 1,20 0,69 2,07 8,70 39,17 78,34 39,17
4 3,00 12,20 2,33 0,665 0,33 0,51 1,20 0,61 1,84 10,55 47,46 94,92 47,46
3 3,00 9,20 2,33 0,567 0,33 0,44 1,20 0,52 1,57 12,12 54,54 109,07 54,54
2 3,00 6,20 2,33 0,522 0,33 0,40 1,20 0,48 1,45 13,57 61,05 122,09 61,05
1 3,20 3,20 2,33 0,522 0,33 0,40 1,20 0,48 1,49 15,06 67,77 135,54 67,77

Grund 0,00 0,00 2,33 0,522 0,33 0,40 1,20 0,48 0,77 15,83 71,24 142,49 71,24
vid vind på långsida fås μ= 1,20 samtliga pelare dimensioneras för samma formfaktor. förslag, μ = -0,90 (sug) kolla flik Formf.

förslag, μ = 1,20 (tryck) för mer info

Kraftfördelningen mellan väggarna är beroende på varje väggskivas styvhetKraftfördelningen mellan väggarna är beroende på varje väggskivas styvhet.
Vägg Förslag Vald

V2 28,92% 25,00%

V6 42,17% 50,00%
V4 28,92% 25,00%

100%

Hw ik är den karakteristiska linjelast som belastar bjälklaget på våningen i .

Hw i totk är den totala karakteristiska linjelast som belastar bjälklaget på våningen i , lasten från ovanliggande våning är medräknad.

Hw v2(6,4)k är den punktlast som belastar varje vägg (i överkant), omräknad från linjelasten på bjälklaget.



Vindlaster på tak
Linjelast lutande längd Last på vägg

Tabell   Vindlaster mot långsida (vindsug) Balk Vägg Vertikal Horisontell

Våning z LL c/c Cdyn Cexp qref qk μ Qtak Qtak Qtak Qtak

[m] [m] [m] - - [kN/m2] [kN/m2] - [kN/m2] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

Tak 28,00 9,32 0,600 2,33 0,996 0,33 0,77 -0,62 -0,48 -0,29 -2,22 -2,14 -0,57
vid vind på långsida fås μ= -0,62 taket dimensioneras för samma formfaktor. förslag, μ = -0,62 (sug) kolla flik Formf. 

för mer info

Linjelast lutande längd Last på vägg

Tabell    Vindlaster mot långsida (vindtryck) Balk Vägg Vertikal Horisontell

Våning z LL c/c Cdyn Cexp qref qk μ Qtak Qtak Qtak Qtak

[m] [m] [m] - - [kN/m2] [kN/m2] - [kN/m2] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

Tak 28,00 9,32 0,600 2,33 0,996 0,33 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ingen kraft

vid vind på långsida fås μ= 0,00 taket dimensioneras för samma formfaktor. förslag, μ = 0,00 (tryck) kolla flik Formf. 
för mer info

Linjelast lutande längd Last på vägg

Tabell   Vindlaster mot kortsida (vindsug) Balk Vägg Vertikal Horisontell

Våning z LL c/c Cdyn Cexp qref qk μ Qtak Qtak Qtak Qtak

[m] [m] [m] - - [kN/m2] [kN/m2] - [kN/m2] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

Tak 28,00 9,32 0,600 2,33 0,996 0,33 0,77 -0,53 -0,41 -0,24 -1,89 -1,83 -0,49
vid vind på kortsida fås μ= -0,53 taket dimensioneras för samma formfaktor. förslag, μ = -0,53 (sug) kolla flik Formf. 

för mer info

Linjelast lutande längd Last på vägg

Tabell    Vindlaster mot kortsida (vindtryck) Balk Vägg Vertikal Horisontell

Våning z LL c/c Cdyn Cexp qref qk μ Qtak Qtak Qtak Qtak

[m] [m] [m] - - [kN/m2] [kN/m2] - [kN/m2] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

Tak 28,00 9,32 0,600 2,33 0,996 0,33 0,77 0,20 0,15 0,09 0,71 0,69 0,18
vid vind på kortsida fås μ= 0,20 taket dimensioneras för samma formfaktor. förslag, μ = 0,20 (tryck) kolla flik Formf. 

för mer info



Snedställningslast

För det samverkande systemet som helhet, bestående av n pelare
fås dimensioneringsvärdet för den genomsnittliga snedställningen som

där α0 = 0,003
αδ = 0,012

n är antalet pelare i väggen. 

Summan av dimensioneringsvärdet på vertikalkraften på en pelare. Beräknas som

där Vd är dimensioneringsvärdet på vertikalkraften på en pelare.

På varje våningsdel finns det 6 stycken väggtyper. Varje väggtyp kommer att få ett horisontellt
tillskott av snedställningen av pelare. Beräkningar görs på varje våning och vägg

Väggtyp Våning Pelare [st] ∑Vd [kN] Hsne [kN] Väggtyp Våning Pelare [st] ∑Vd [kN] Hsne [kN]
V1 vind 21 5,78 0,032 V2 vind 22 5,52 0,031
V1 8 21 0,71 0,004 V2 8 22 6,10 0,034
V1 7 21 2,26 0,013 V2 7 22 7,84 0,044
V1 6 21 2,26 0,013 V2 6 22 7,84 0,044
V1 5 21 2,26 0,013 V2 5 22 7,84 0,044
V1 4 21 2,17 0,012 V2 4 22 6,57 0,036
V1 3 21 2,17 0,012 V2 3 22 6,57 0,036
V1 2 21 2,17 0,012 V2 2 22 6,57 0,036
V1 1 21 2,17 0,012 V2 1 22 6,57 0,036

Väggtyp Våning Pelare [st] ∑Vd [kN] Hsne [kN] Väggtyp Våning Pelare [st] ∑Vd [kN] Hsne [kN]
V3 vind 21 5,78 0,032 V4 vind 22 5,52 0,031
V3 8 21 0,71 0,004 V4 8 22 6,10 0,034
V3 7 21 2,26 0,013 V4 7 22 7,84 0,044
V3 6 21 2,26 0,013 V4 6 22 7,84 0,044
V3 5 21 2,26 0,013 V4 5 22 7,84 0,044
V3 4 21 2,17 0,012 V4 4 22 6,57 0,036
V3 3 21 2,17 0,012 V4 3 22 6,57 0,036
V3 2 21 2,17 0,012 V4 2 22 6,57 0,036
V3 1 21 2,17 0,012 V4 1 22 6,57 0,036

Väggtyp Våning Pelare [st] ∑Vd [kN] Hsne [kN] Väggtyp Våning Pelare [st] ∑Vd [kN] Hsne [kN]
V5 vind 24 0,00 0,000 V6 vind 24 0,00 0,000
V5 8 24 0,72 0,004 V6 8 24 10,80 0,059
V5 7 24 2,38 0,013 V6 7 24 13,25 0,072
V5 6 24 2,38 0,013 V6 6 24 13,25 0,072
V5 5 24 2,38 0,013 V6 5 24 13,25 0,072
V5 4 24 2,23 0,012 V6 4 24 10,91 0,059
V5 3 24 2,23 0,012 V6 3 24 10,91 0,059
V5 2 24 2,23 0,012 V6 2 24 10,91 0,059
V5 1 24 2,23 0,012 V6 1 24 10,91 0,059



 



Väggtyp 1

Laster på väggtyp 1
Vertikalt bärande och horisontellt stabiliserande.

Dimensionera med Lastkombination 1 (1, 2, 8, 9)

Huvudlast: Vind (Nyttig, Snö, Vind)

Vertikal last räknas om till en linjelast som verkar i överkant på väggen.
Horisontell last räknas om till en linjelast som verkar i överkant på väggen.
För beräkning av lyftning används lastkombination 2, snövärdet och den fria delen av nyttig last 
tas ej med.

Vertikal last

Belastad vägg Last Lasttyp Karakt. Last- Karakt. ψ γ Dim. Total dim.
värde bredd värde linjelast linjelast
qk i L Qk i Qd i Qd i

[kN/m2] [m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

Vindsvåning Egentyngd tak P 1,00 - 2,86 1,00 1,00 2,86
Snölast A 1,60 - 4,27 0,70 1,00 2,99
Vind C 0,15 - 0,69 1,00 1,30 0,90

Summa: 6,74 6,74
Våning 8 Bjälklag ovanli. P 1,10 0,30 0,33 1,00 1,00 0,33

Egentyngd vägg P 0,70 0,50 0,35 1,00 1,00 0,35
Nyttig, bunden A 0,50 0,30 0,15 1,00 1,00 0,15

S 0 83 7 57Summa: 0,83 7,57
Våning 7 Bjälklag ovanli. P 1,10 0,30 0,33 1,00 1,00 0,33

Egentyngd vägg P 0,70 3,00 2,10 1,00 1,00 2,10
(red. p.g.a. area) Nyttig, bunden A 0,35 0,30 0,11 1,00 1,00 0,11
(red. p.g.a. area) Nyttig, fri B 1,05 0,30 0,32 0,33 1,00 0,10

Summa: 2,64 10,21
Våning 6 Liknande som ovanstående Summa: 2,64 12,85
Våning 5 Liknande som ovanstående Summa: 2,64 15,49
Våning 4 Bjälklag ovanli. P 1,10 0,30 0,33 1,00 1,00 0,33

Egentyngd vägg P 0,70 3,00 2,10 1,00 1,00 2,10
(red. p.g.a. area) Nyttig, bunden A 0,35 0,30 0,11 1,00 1,00 0,11

Summa: 2,54 18,03
Våning 3 Liknande som ovanstående Summa: 2,54 20,56
Våning 2 Liknande som ovanstående Summa: 2,54 23,10
Våning 1 Liknande som ovanstående Summa: 2,54 25,63



Horisontell last
En horisontell last tillkommer från vinden som verkar på tak, Hwk h= 1,66 kN

Våning Hw v1k i Hwk h ψ γ Hw v1d i Hsne d i Hsd i Omräknat till Linjelast

[i] [kN] [kN] [-] [-] [kN] [kN] [kN] Hsd i [kN/m]

Vind 1,96 1,66 1,00 1,30 4,71 0,03 4,74 0,49
8 8,75 1,66 1,00 1,30 13,53 0,00 13,54 1,41
7 19,69 1,66 1,00 1,30 27,76 0,01 27,78 2,89
6 29,87 1,66 1,00 1,30 40,99 0,01 41,01 4,27
5 39,17 1,66 1,00 1,30 53,09 0,01 53,10 5,53
4 47,46 1,66 1,00 1,30 63,86 0,01 63,88 6,65
3 54,54 1,66 1,00 1,30 73,06 0,01 73,07 7,61
2 61,05 1,66 1,00 1,30 81,52 0,01 81,54 8,49
1 67,77 1,66 1,00 1,30 90,27 0,01 90,28 9,40

Grund 71,24 1,66 1,00 1,30 94,78 0,00 94,78 9,87

Den horisontella lasten kommer in genom bjälklaget och belastar väggen med en linjelast i överkant.
Linjelasten fördelas ut på antal verkande skivor, som väljs i nedanstående figur. 

Väggens uppbyggnad

Samma vägguppbyggnad används på samtliga våningar.

Qd

x3 x5 x7x6x4x1 x2 x8 x9

Hsd

Streckade snitt = skiva, vita snitt = öppning
Skivans dimensioner
Höjden, h = 3000 mm
Bredden, b = 1200 mm Välj antal verkande skivor

Vägglängder > heltal +0,5    heltal+0,25
Välj längder enligt figuren ovan. < heltal +0,5    heltal

x1 = 1200 mm Antal skivor, n1 = 1,00 st 1,00 st
x2= 1700 mm Antal skivor, n2 = 0,00 st 0,00 st
x3 = 2400 mm Antal skivor, n3 = 2,00 st 2,00 st
x4= 2500 mm Antal skivor, n4 = 0,00 st 0,00 st
x5= 2400 mm Antal skivor, n5 = 2,00 st 2,00 st
x6 = 2500 mm Antal skivor, n6 = 0,00 st 0,00 st
x7= 2400 mm Antal skivor, n7 = 2,00 st 2,00 st
x8= 1700 mm Antal skivor, n8 = 0,00 st 0,00 st
x9 = 1200 mm Antal skivor, n8 = 1,00 st 1,00 st

Σ = 18000 mm   okej Totalt antal, ntot = 8,00 st 8,00 st
c/c = 600 mm (reglar)

Antal reglar: 21 st 53,3% av väggen består av stabiliserade material.

Qd

h

x3 x5 x7x6x4x1 x2 x8 x9

Hsd



Krafter i vägg

Krafter per våning i .

Väljer L = 6,000 m (Max = 18,000 m)

Lyftkrafter i väggen

Våning Hsd i Hsd i Qd i VBsd i VAsd i Total lyftkraft per våning

[i] [kN/m] [kN]  [kN/m]  [kN]  [kN] VAsd i  [kN]

Vind 0,494 2,96 6,74 21,72 18,75 0,00
8 1,410 8,46 7,57 26,95 18,49 0,00
7 2,893 17,36 10,21 39,32 21,96 0,00
6 4,272 25,63 12,85 51,37 25,74 0,00
5 5,531 33,19 15,49 63,07 29,88 0,00
4 6 654 39 92 18 03 74 04 34 12 0 00

Hsd i-1

Hsd i

Qd i

Hsd i-1  (linjelast)

Hsd i  (linjelast)

L
VBsd i

VAsd i

h

4 6,654 39,92 18,03 74,04 34,12 0,00
3 7,612 45,67 20,56 84,52 38,85 0,00
2 8,493 50,96 23,10 94,77 43,81 0,00
1 9,404 56,42 25,63 105,11 48,68 0,00

Krafter enligt ovanstående figur. 

Skjuvkrafter i väggens underkant

En mothållande friktionskraft tillgodoräknas. Fördela över hela längden (J/N)? J

μ = 0,30  (friktionskoefficient)

Våning Qd i Ffrikt.d i Hsd i-1 RHd i =Hsd i - Ffrikt.d i

[i] [kN/m] [kN/m] [kN/m]  [kN/m]

Vind 6,74 2,02 1,41 -0,61
8 7,57 2,27 2,89 0,62
7 10,21 3,06 4,27 1,21
6 12,85 3,86 5,53 1,68
5 15,49 4,65 6,65 2,01
4 18,03 5,41 7,61 2,20
3 20,56 6,17 8,49 2,32
2 23,10 6,93 9,40 2,48
1 25,63 7,69 9,87 2,18

RHd i negativ innebär att friktionen förhindrar en förflyttning.

RHd i positiv innebär att förflyttning måste förhindras av dubben.

Qd i

Ffrikt.d i

Hsd i-1

Hsd i-1  (linjelast)

Hsd i-1

Hsd i

Qd i

Hsd i-1  (linjelast)

Hsd i  (linjelast)

L
VBsd i

VAsd i

h



 



Väggtyp 5

Laster på väggtyp 5
Vertikalt bärande och horisontellt stabiliserande.

Dimensionera med Lastkombination 1 (1, 2, 8, 9)

Huvudlast: Vind (Nyttig, Snö, Vind)

Vertikal last räknas om till en linjelast som verkar i överkant på väggen.
Horisontell last räknas om till en linjelast som verkar i överkant på väggen.
För beräkning av lyftning används lastkombination 2, snövärdet och den fria delen av nyttig last 
tas ej med.

Vertikal last

Belastad vägg Last Lasttyp Karakt. Last- Karakt. ψ γ Dim. Total dim.
värde bredd värde linjelast linjelast
qk i L Qk i Qd i Qd i

[kN/m2] [m] [kN/m] [-] [-] kN/m] [kN/m]

Vindsvåning - - - - - - - -

Summa: 0,00 0,00
Våning 8 Bjälklag ovanli. P 1,10 0,60 0,66 1,00 1,00 0,66

Nyttig, bunden A 0,50 0,60 0,30 1,00 1,00 0,30

Summa: 0,96 0,96
Våning 7 Bjälklag ovanli. P 1,10 0,60 0,66 1,00 1,00 0,66

Egentyngd vägg P 0,70 3,00 2,10 1,00 1,00 2,10
N tti b d A 0 35 0 60 0 21 1 00 1 00 0 21(red. p.g.a. area) Nyttig, bunden A 0,35 0,60 0,21 1,00 1,00 0,21

(red. p.g.a. area) Nyttig, fri B 1,05 0,60 0,63 0,33 1,00 0,21

Summa: 3,18 4,14
Våning 6 Liknande som ovanstående Summa: 3,18 7,32
Våning 5 Liknande som ovanstående Summa: 3,18 10,49
Våning 4 Bjälklag ovanli. P 1,10 0,60 0,66 1,00 1,00 0,66

Egentyngd vägg P 0,70 3,00 2,10 1,00 1,00 2,10
(red. p.g.a. area) Nyttig, bunden A 0,35 0,60 0,21 1,00 1,00 0,21

Summa: 2,97 13,46
Våning 3 Liknande som ovanstående Summa: 2,97 16,43
Våning 2 Liknande som ovanstående Summa: 2,97 19,40
Våning 1 Liknande som ovanstående Summa: 2,97 22,37



Horisontell last

Våning Hw v5k i ψ γ Hw v5d i Hsne d i Hsd i Omräknat till Linjelast

[i] [kN] [-] [-] [kN] [kN] [kN] Hsd i [kN/m]

Vind 3,92 1,00 1,30 5,09 0,00 5,09 0,36
8 17,49 1,00 1,30 22,74 0,00 22,74 1,62
7 39,39 1,00 1,30 51,20 0,01 51,21 3,66
6 59,74 1,00 1,30 77,66 0,01 77,67 5,55
5 78,34 1,00 1,30 101,85 0,01 101,86 7,28
4 94,92 1,00 1,30 123,40 0,01 123,41 8,82
3 109,07 1,00 1,30 141,80 0,01 141,81 10,13
2 122,09 1,00 1,30 158,72 0,01 158,73 11,34
1 135,54 1,00 1,30 176,21 0,01 176,22 12,59

Grund 142,49 1,00 1,30 185,23 0,00 185,23 13,23

Den horisontella lasten kommer in genom bjälklaget och belastar väggen med en linjelast i överkant.
Linjelasten fördelas ut på antal verkande skivor, som väljs i nedanstående figur. 

Väggens uppbyggnad

Samma vägguppbyggnad används på samtliga våningar.

Qd

x3x1 x2

Hsd

Streckade snitt = skiva, vita snitt = öppning
Skivans dimensioner
Höjden, h = 3000 mm
Bredden, b = 1200 mm Välj antal verkande skivor

Väggegenskaper > heltal +0,5    heltal+0,25
Välj längder enligt figuren ovan. < heltal +0,5    heltal

x1 = 7000 mm Antal skivor, n1 = 5,83 st 5,25 st
x2= 4000 mm Antal skivor, n2 = 0,00 st 0,00 st
x3 = 7000 mm Antal skivor, n3 = 5,83 st 5,25 st

Σ = 18000 mm   okej Totalt antal, ntot = 11,67 st 10,50 st
c/c = 600 mm (reglar)

Antal reglar: 24 st 77,8% av väggen består av stabiliserade material

Qd

h

x3x1 x2

Hsd



Krafter i vägg

Krafter per våning i .

Väljer L = 7,000 m (Max = 7,000 m)

Lyftkrafter i väggen

Våning Hsd i Hsd i Qd i VBsd i VAsd i Total lyftkraft per våning

[i] [kN/m] [kN]  [kN/m]  [kN]  [kN] VAsd i  [kN]

Vind 0,364 2,55 0,00 1,09 -1,09 -1,09
8 1,625 11,37 0,96 8,23 -1,51 -2,60
7 3,658 25,61 4,14 25,46 3,51 0,00
6 5,548 38,84 7,32 42,25 8,96 0,00
5 7,276 50,93 10,49 58,56 14,90 0,00
4 8 815 61 71 13 46 73 57 20 68 0 00

Hsd i-1

Hsd i

Qd i

Hsd i-1  (linjelast)

Hsd i  (linjelast)

L
VBsd i

VAsd i

h

4 8,815 61,71 13,46 73,57 20,68 0,00
3 10,129 70,90 16,43 87,91 27,13 0,00
2 11,338 79,37 19,40 101,93 33,90 0,00
1 12,587 88,11 22,37 116,07 40,55 0,00

Krafter enligt ovanstående figur. 

Skjuvkrafter i väggens underkant

En mothållande friktionskraft tillgodoräknas. Fördela över hela längden (J/N)? J

μ = 0,30  (friktionskoefficient)

Våning Qd i Ffrikt.d i Hsd i-1 RHd i =Hsd i - Ffrikt.d i

[i] [kN/m] [kN/m] [kN/m]  [kN/m]

Vind 0,00 0,00 1,62 1,62
8 0,96 0,29 3,66 3,37
7 4,14 1,24 5,55 4,31
6 7,32 2,19 7,28 5,08
5 10,49 3,15 8,82 5,67
4 13,46 4,04 10,13 6,09
3 16,43 4,93 11,34 6,41
2 19,40 5,82 12,59 6,77
1 22,37 6,71 13,23 6,52

RHd i negativ innebär att friktionen förhindrar en förflyttning.

RHd i positiv innebär att förflyttning måste förhindras av dubben.

Qd i

Ffrikt.d i

Hsd i-1

Hsd i-1  (linjelast)

Hsd i-1

Hsd i

Qd i

Hsd i-1  (linjelast)

Hsd i  (linjelast)

L
VBsd i

VAsd i

h



 



Väggtyp 2

Laster på väggtyp 2
Vertikalt bärande och horisontellt stabiliserande.

Dimensionera med Lastkombination 1 (1, 2, 8, 9)

Huvudlast: Vind (Nyttig, Snö, Vind)

Vertikal last räknas om till en linjelast som verkar i överkant på väggen.
Horisontell last räknas om till en linjelast som verkar i överkant på väggen.
För beräkning av lyftning används lastkombination 2, snövärdet och den fria delen av nyttig last 
tas ej med.

Vertikal last

Belastad vägg Last Lasttyp Karakt. Last- Karakt. ψ γ Dim. Total dim.
värde bredd värde linjelast linjelast
qk i L Qk i Qd i Qd i

[kN/m2] [m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

Vindsvåning Egentyngd tak P 1,00 - 2,86 1,00 1,00 2,86
Snölast A 1,60 - 4,27 0,70 1,00 2,99
Vind C 0,15 - 0,69 1,00 1,30 0,90

Summa: 6,74 6,74
Våning 8 Bjälklag ovanli. P 1,10 4,50 4,95 1,00 1,00 4,95

Egentyngd vägg P 0,50 0,50 0,25 1,00 1,00 0,25
Nyttig, bunden A 0,50 4,50 2,25 1,00 1,00 2,25

S 7 45 14 19Summa: 7,45 14,19
Våning 7 Bjälklag ovanli. P 1,10 4,50 4,95 1,00 1,00 4,95

Egentyngd vägg P 0,50 3,00 1,50 1,00 1,00 1,50
(red. p.g.a. area) Nyttig, bunden A 0,35 4,50 1,58 1,00 1,00 1,58
(red. p.g.a. area) Nyttig, fri B 1,05 4,50 4,73 0,33 1,00 1,56

Summa: 9,58 23,78
Våning 6 Liknande som ovanstående Summa: 9,58 33,36
Våning 5 Liknande som ovanstående Summa: 9,58 42,95
Våning 4 Bjälklag ovanli. P 1,10 4,50 4,95 1,00 1,00 4,95

Egentyngd vägg P 0,50 3,00 1,50 1,00 1,00 1,50
(red. p.g.a. area) Nyttig, bunden A 0,35 4,50 1,58 1,00 1,00 1,58

Summa: 8,03 50,97
Våning 3 Liknande som ovanstående Summa: 8,03 59,00
Våning 2 Liknande som ovanstående Summa: 8,03 67,02
Våning 1 Liknande som ovanstående Summa: 8,03 75,05



Horisontell last
En horisontell last tillkommer från vinden som verkar på tak, Hwk h= 1,66 kN

Våning Hw v2k i Hwk h ψ γ Hw v2d i Hsne d i Hsd i Omräknat till Linjelast

[i] [kN] [kN] [-] [-] [kN] [kN] [kN] Hsd i [kN/m]

Vind 1,96 1,66 1,00 1,30 4,71 0,03 4,74 0,49
8 8,75 1,66 1,00 1,30 13,53 0,03 13,57 1,41
7 19,69 1,66 1,00 1,30 27,76 0,04 27,81 2,90
6 29,87 1,66 1,00 1,30 40,99 0,04 41,04 4,27
5 39,17 1,66 1,00 1,30 53,09 0,04 53,13 5,53
4 47,46 1,66 1,00 1,30 63,86 0,04 63,90 6,66
3 54,54 1,66 1,00 1,30 73,06 0,04 73,10 7,61
2 61,05 1,66 1,00 1,30 81,52 0,04 81,56 8,50
1 67,77 1,66 1,00 1,30 90,27 0,04 90,30 9,41

Grund 71,24 1,66 1,00 1,30 94,78 0,00 94,78 9,87

Den horisontella lasten kommer in genom bjälklaget och belastar väggen med en linjelast i överkant.
Linjelasten fördelas ut på antal verkande skivor, som väljs i nedanstående figur. 

Väggens uppbyggnad

Samma vägguppbyggnad används på samtliga våningar.

Qd

x3 x5 x6x4x1 x2

Hsd

x7 x8 x9 x10 x11

Streckade snitt = skiva, vita snitt = öppning
Skivans dimensioner
Höjden, h = 3000 mm
Bredden, b = 1200 mm Välj antal verkande skivor

Väggegenskaper > heltal +0,5    heltal+0,25
Välj längder enligt figuren ovan. < heltal +0,5    heltal

x1 = 1200 mm Antal skivor, n1 = 1,00 st 1,00 st
x2= 2000 mm Antal skivor, n2 = 0,00 st 0,00 st
x3 = 2400 mm Antal skivor, n3 = 2,00 st 2,00 st
x4= 1600 mm Antal skivor, n4 = 0,00 st 0,00 st
x5= 2400 mm Antal skivor, n5 = 2,00 st 2,00 st
x6 = 1400 mm Antal skivor, n6 = 0,00 st 0,00 st
x7= 1200 mm Antal skivor, n7 = 1,00 st 1,00 st
x8= 1600 mm Antal skivor, n8 = 0,00 st 0,00 st
x9 = 1200 mm Antal skivor, n8 = 1,00 st 1,00 st
x10= 1800 mm Antal skivor, n8 = 0,00 st 0,00 st
x11 = 1200 mm Antal skivor, n8 = 1,00 st 1,00 st

Σ = 18000 mm   okej Totalt antal, ntot = 8,00 st 8,00 st
c/c = 600 mm (reglar)

Antal reglar: 22 st 53,3% av väggen består av stabiliserade material

h

Qd

x3 x5 x6x4x1 x2

Hsd

x7 x8 x9 x10 x11



Krafter i vägg

Krafter per våning i .

Väljer L = 6,000 m (Max = 18,000 m)

Lyftkrafter i väggen

Våning Hsd i Hsd i Qd i VBsd i VAsd i Total lyftkraft per våning

[i] [kN/m] [kN]  [kN/m]  [kN]  [kN] VAsd i  [kN]

Vind 0,494 2,96 6,74 21,71 18,75 0,00
8 1,413 8,48 14,19 46,82 38,34 0,00
7 2,897 17,38 23,78 80,03 62,65 0,00
6 4,275 25,65 33,36 112,91 87,26 0,00
5 5,534 33,21 42,95 145,45 112,24 0,00

Hsd i-1

Hsd i

Qd i

Hsd i-1  (linjelast)

Hsd i  (linjelast)

L
VBsd i

VAsd i

h

, , , , , ,
4 6,656 39,94 50,97 172,89 132,95 0,00
3 7,614 45,69 59,00 199,83 154,15 0,00
2 8,496 50,98 67,02 226,55 175,58 0,00
1 9,407 56,44 75,05 253,36 196,92 0,00

Krafter enligt ovanstående figur. 

Skjuvkrafter i väggens underkant

En mothållande friktionskraft tillgodoräknas. Fördela över hela längden (J/N)? J

μ = 0,30  (friktionskoefficient)

Våning Qd i Ffrikt.d i Hsd i-1 RHd i =Hsd i - Ffrikt.d i

[i] [kN/m] [kN/m] [kN/m]  [kN/m]

Vind 6,74 2,02 1,41 -0,61
8 14,19 4,26 2,90 -1,36
7 23,78 7,13 4,27 -2,86
6 33,36 10,01 5,53 -4,47
5 42,95 12,88 6,66 -6,23
4 50,97 15,29 7,61 -7,68
3 59,00 17,70 8,50 -9,20
2 67,02 20,11 9,41 -10,70
1 75,05 22,51 9,87 -12,64

RHd i negativ innebär att friktionen förhindrar en förflyttning.

RHd i positiv innebär att förflyttning måste förhindras av dubben.

Qd i

Ffrikt.d i

Hsd i-1

Hsd i-1  (linjelast)

Hsd i-1

Hsd i

Qd i

Hsd i-1  (linjelast)

Hsd i  (linjelast)

L
VBsd i

VAsd i

h



 



Väggtyp 6

Laster på väggtyp 6
Vertikalt bärande och horisontellt stabiliserande.

Dimensionera med Lastkombination 1 (1, 2, 8, 9)

Huvudlast: Vind (Nyttig, Snö, Vind)

Vertikal last räknas om till en linjelast som verkar i överkant på väggen.
Horisontell last räknas om till en linjelast som verkar i överkant på väggen.
För beräkning av lyftning används lastkombination 2, snövärdet och den fria delen av nyttig last 
tas ej med.

Vertikal last

Belastad vägg Last Lasttyp Karakt. Last- Karakt. ψ γ Dim. Total dim.
värde bredd värde linjelast linjelast
qk i L Qk i Qd i Qd i

[kN/m2] [m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

Vindsvåning - - - - - - - -

Summa: 0,00 0,00
Våning 8 Bjälklag ovanli. P 1,10 9,00 9,90 1,00 1,00 9,90

Nyttig, bunden A 0,50 9,00 4,50 1,00 1,00 4,50

Summa: 14,40 14,40
Våning 7 Bjälklag ovanli. P 1,10 9,00 9,90 1,00 1,00 9,90

Egentyngd vägg P 0,50 3,00 1,50 1,00 1,00 1,50
N tti b d A 0 35 9 00 3 15 1 00 1 00 3 15(red. p.g.a. area) Nyttig, bunden A 0,35 9,00 3,15 1,00 1,00 3,15

(red. p.g.a. area) Nyttig, fri B 1,05 9,00 9,45 0,33 1,00 3,12

Summa: 17,67 32,07
Våning 6 Liknande som ovanstående Summa: 17,67 49,74
Våning 5 Liknande som ovanstående Summa: 17,67 67,41
Våning 4 Bjälklag ovanli. P 1,10 9,00 9,90 1,00 1,00 9,90

Egentyngd vägg P 0,50 3,00 1,50 1,00 1,00 1,50
(red. p.g.a. area) Nyttig, bunden A 0,35 9,00 3,15 1,00 1,00 3,15

Summa: 14,55 81,96
Våning 3 Liknande som ovanstående Summa: 14,55 96,51
Våning 2 Liknande som ovanstående Summa: 14,55 111,06
Våning 1 Liknande som ovanstående Summa: 14,55 125,61



Horisontell last

Våning Hw v6k i ψ γ Hw v6d i Hsne d i Hsd i Omräknat till Linjelast

[i] [kN] [-] [-] [kN] [kN] [kN] Hsd i [kN/m]

Vind 3,92 1,00 1,30 5,09 0,03 5,12 0,37
8 17,49 1,00 1,30 22,74 0,03 22,77 1,63
7 39,39 1,00 1,30 51,20 0,04 51,25 3,66
6 59,74 1,00 1,30 77,66 0,04 77,70 5,55
5 78,34 1,00 1,30 101,85 0,04 101,89 7,28
4 94,92 1,00 1,30 123,40 0,04 123,44 8,82
3 109,07 1,00 1,30 141,80 0,04 141,83 10,13
2 122,09 1,00 1,30 158,72 0,04 158,76 11,34
1 135,54 1,00 1,30 176,21 0,04 176,24 12,59

Grund 142,49 1,00 1,30 185,23 0,00 185,23 13,23

Den horisontella lasten kommer in genom bjälklaget och belastar väggen med en linjelast i överkant.
Linjelasten fördelas ut på antal verkande skivor, som väljs i nedanstående figur. 

Väggens uppbyggnad

Samma vägguppbyggnad används på samtliga våningar.

Qd

x3x1 x2

Hsd

Streckade snitt = skiva, vita snitt = öppning
Skivans dimensioner
Höjden, h = 3000 mm
Bredden, b = 1200 mm Välj antal verkande skivor

Väggegenskaper > heltal +0,5    heltal+0,25
Välj längder enligt figuren ovan. < heltal +0,5    heltal

x1 = 7000 mm Antal skivor, n1 = 5,83 st 5,25 st
x2= 4000 mm Antal skivor, n2 = 0,00 st 0,00 st
x3 = 7000 mm Antal skivor, n3 = 5,83 st 5,25 st

Σ = 18000 mm   okej Totalt antal, ntot = 11,67 st 10,50 st
c/c = 600 mm (reglar)

Antal reglar: 24 st 77,8% av väggen består av stabiliserade material

Qd

h

x3x1 x2

Hsd



Krafter i vägg

Krafter per våning i .

Väljer L = 7,000 m (Max = 7,000 m)

Lyftkrafter i väggen

Våning Hsd i Hsd i Qd i VBsd i VAsd i Total lyftkraft per våning

[i] [kN/m] [kN]  [kN/m]  [kN]  [kN] VAsd i  [kN]

Vind 0,366 2,56 0,00 1,10 -1,10 -1,10
8 1,627 11,39 14,40 55,28 45,52 0,00
7 3,660 25,62 32,07 123,22 101,26 0,00
6 5,550 38,85 49,74 190,73 157,43 0,00
5 7,278 50,95 67,41 257,75 214,09 0,00
4 8 817 61 72 81 96 313 30 260 39 0 00

Hsd i-1

Hsd i

Qd i

Hsd i-1  (linjelast)

Hsd i  (linjelast)

L
VBsd i

VAsd i

h

4 8,817 61,72 81,96 313,30 260,39 0,00
3 10,131 70,92 96,51 368,16 307,38 0,00
2 11,340 79,38 111,06 422,71 354,68 0,00
1 12,589 88,12 125,61 477,39 401,85 0,00

Krafter enligt ovanstående figur. 

Skjuvkrafter i väggens underkant

En mothållande friktionskraft tillgodoräknas. Fördela över hela längden (J/N)? J

μ = 0,30  (friktionskoefficient)

Våning Qd i Ffrikt.d i Hsd i-1 RHd i =Hsd i - Ffrikt.d i

[i] [kN/m] [kN/m] [kN/m]  [kN/m]

Vind 0,00 0,00 1,63 1,63
8 14,40 4,32 3,66 -0,66
7 32,07 9,62 5,55 -4,07
6 49,74 14,92 7,28 -7,64
5 67,41 20,22 8,82 -11,40
4 81,96 24,59 10,13 -14,46
3 96,51 28,95 11,34 -17,61
2 111,06 33,32 12,59 -20,73
1 125,61 37,68 13,23 -24,45

RHd i negativ innebär att friktionen förhindrar en förflyttning.

RHd i positiv innebär att förflyttning måste förhindras av dubben.

Qd i

Ffrikt.d i

Hsd i-1

Hsd i-1  (linjelast)

Hsd i-1

Hsd i

Qd i

Hsd i-1  (linjelast)

Hsd i  (linjelast)

L
VBsd i

VAsd i

h



 



Boardlamellsvägg

Dimensioner

c/c = 600 mm avstånd mellan reglar
h = 300 mm höjd regel
t = 47 mm flänsbredd
K40 = 8 mm K-Board
K24= 23 mm K-Virke
K40 = 8 mm K-Board
Total = 39 mm Boardlamell

Räknar fram en skjuvmodul för den sammansatta boardlamellen, antar full samverkan genom limning
2100 MPa 700 MPa
1700 MPa 450 MPa

Brott Bruks
60,44 48,00 mm

76,44 64,00 mm
1700 2100 MPa

Den framräknade tjockleken och skjuvmodulen används för beräkning av skjuvspännningar och
skjuvdeformationer.

På samma sätt räknas sedan en elasticitetsmodul med tillhörande tjocklek fram för boardlamellen.
Den används för bestämning av böjspännningar och böjdeformationer

5000 MPa 10500 MPa
4000 MPa 6900 MPa

Brott Bruks
9,28 7,62 mm

25,28 23,62 mm
4000 5000 MPa

Boardlamellsväggen behandlas som en massivträvägg och beräkningarna utförs med stöd av
Massivträ. Handboken 2006. Tre "olika" väggmodeller räknas fram för att kunna användas i
FEM-Design. Först räknas en förskjutning fram med handräkningsmetoder och denna jämförs sedan
med den som fås i FEM-Design. En justering utförs sedan på E-modulen tills samma förskjutning fås.

c/c

h

K40
K24
K40



Förskjutningsberäkningar

Väggegenskaper Använda (bruks/brott)? brott

Höjden, h = 3000 mm
Bredden, b = 1200 mm
Tjocklek, t = 25,28 mm 76,44 mm
Elasticitetsmodul, Eky = 4000 MPa

Elasticitetsmodul, Ekx = 1720 MPa

Skjuvmodul, Gk = 1700 MPa
Poissons tal, υ = -

Dimensioneringsförutsättningar för skivan

Säkerhetsklass 2 γn  = 1,10
Klimatklass 1 γm = 1,25 Ed = 2327,27 MPa
Lasttyp B kr = 0,80 Gd = 989,09 MPa

Skivverkan - massivträ

Boardlamellen räknas som ett massivträelement.

1. Skjuvdef. 2. Böjdef.
(Bilder från massivträhandboken)

Den horisontella kraften på väggen, F = 10,00 kN
Förskjutningen av väggen beror av en kombination av olika derformationer.

1. Skjuvspäning och skjuvdeformation av element utan fogar
τ = 0,11 MPa δskjuv = 0,33 mm

2. Böjspänning och böjdeformationer av element utan fogar
σ = 4,95 MPa δböj = 10,63 mm

där Δγ är förskjutningen i fogens längdriktning och kk är fogförbandets styvhet.

Den totala förskjutningen av väggpartiet fås som summan av ovanstående.

δtotal = 10,96 mm

Förskjutning från FEM-Design, δFEM = 3,17 mm Del av handb. 28,9%

b

h



Indata till Fem-Design

Materialnamn: 39 BL (brott) Valda dim. förutsättningar

Densiteten, ρ 0,700 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 2 327 273 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 0,430

Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Värden hämtad från tidigare beräkning, Bruksvärden.

Material Skjuvmodul E-modul E-modul      Del av 

Gkxy [Mpa] Ekx [Mpa] Eky [Mpa]   Ekx/Eky  tvärsnitt
K-Board, K40 2100 5000 5000 1,000 41%
K-Virke, K24 700 350 10500 0,033 59%
Boardlamell 2100 4514 10500 - -

Ekx/Eky för Boardlamellen beräknat från procentfördelningen: 0,430

Här tas värden både för E och G från tidigare beräkning om fullständig samverkan mellan
de ingående materialen. Två olika tjocklekar används vid beräkningen.

Räknar om punktlast till linjelast som läggs på i FEM-Design för att få en jämn förskjutning
Punktlast, F = 10,00 kN Linjelast, F = 8,33 kN/m

Förskjutning från FEM-Design
Med de förutsättningar som står ovan fås förskjutning enligt nedanstående bild.



Indata till FEM-Design (med justerade värden)

Materialnamn: 39 BL 1,2 (brott) Valda dim. förutsättningar

Densiteten, ρ 0,700 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 672 321 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 0,430

Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Räknar om punktlast till linjelast som läggs på i FEM-Design för att få en jämn förskjutnin

Punktlast, F = 10,00 kN Linjelast, F = 8,33 kN/m

Förskjutning från FEM-Design
Med de förutsättningar som står ovan fås förskjutning enligt nedanstående bild.



Väggegenskaper

Höjden, h = 3000 mm

Bredden, b = 2400 mm Skiva, bskiva = 1200 mm

Skjuv Böj Förband
Tjocklek, t = 25,28 76,44 39,00 mm
(Materialegenskaper enligt föregående.) Antal förband 1,0 st

Skivverkan - massivträ

Boardlamellen räknas som ett massivträelement

1. Skjuvdef. 2. Böjdef.
(Bilder från massivträhandboken)

Den horisontella kraften på väggen, F = 20,00 kN
Förskjutningen av väggen beror av en kombination av olika derformationer

1. Skjuvspäning och skjuvdeformation av element utan fogar
τ = 0,11 MPa δskjuv = 0,33 mm

2. Böjspänning och böjdeformationer av element utan fogar
σ = 2,47 MPa δböj = 2,66 mm

där Δγ är förskjutningen i fogens längdriktning och kk är fogförbandets styvhet.

För att få väggen bredare skarvas skivor samman. Skarven utgörs av en limfog och bidrar till en
förskjutning som kan beräknas enligt nedanstående

3. Förbanskraft och förbandsdeformation med fogar
Dimensioneringsförutsättningar för limme

Säkerhetsklass 2 γn = 1,10
Klimatklass 1 γm= 1,25
Lasttyp B kr = 0,80

fk = 3,00 MPa

fd = 1,75 MPa

Fv = 25,00 kN
Δγ = 0,12 mm

Kraften i limfogen kk = 204,218 kN/mm

b = 2400 mm

δfog = 0,15 mm
Den totala förskjutningen av väggpartiet fås som summan av ovanstående.

δtotal = 3,14 mm

Förskjutning från FEM-Design, δFEM = 1,17 mm Del av handb. 37,4%

b

h



Indata till FEM-Design

Materialnamn: 39 BL (brott) Valda dim. förutsättningar

Densiteten, ρ 0,700 t/m3
Säkerhetsklass 2

Elasticitetsmodul, Ed 2 327 273 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 0,430

Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Räknar om punktlast till linjelast som läggs på i FEM-Design för att få en jämn förskjutning

Punktlast, F = 20,00 kN Linjelast, F = 8,33 kN/m

Förskjutning från FEM-Design
Med de förutsättningar som står ovan fås förskjutning enligt nedanstående bild



Indata till FEM-Design (med justerade värden)

Materialnamn: 39 BL 2,4 (brott) Valda dim. förutsättningar

Densiteten, ρ 0,700 t/m3
Säkerhetsklass 2

Elasticitetsmodul, Ed 869 264 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 0,430

Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Räknar om punktlast till linjelast som läggs på i FEM-Design för att få en jämn förskjutning

Punktlast, F = 20,00 kN Linjelast, F = 8,33 kN/m

Förskjutning från FEM-Design
Med de förutsättningar som står ovan fås förskjutning enligt nedanstående bild



Väggegenskaper

Höjden, h = 3000 mm

Bredden, b = 7000 mm Skiva, bskiva = 1200 mm
Skjuv Böj Förband

Tjocklek, t = 25,28 76,44 39,00 mm
(Materialegenskaper enligt föregående.) Antal förband 4,0 st

Skivverkan - massivträ
Boardlamellen räknas som ett massivträelement

1. Skjuvdef. 2. Böjdef.
(Bilder från massivträhandboken)

Den horisontella kraften på väggen, F = 58,33 kN
Förskjutningen av väggen beror av en kombination av olika derformationer

1. Skjuvspäning och skjuvdeformation av element utan fogar
τ = 0,11 MPa δskjuv = 0,33 mm

2. Böjspänning och böjdeformationer av element utan fogar
σ = 0,85 MPa δböj = 0,31 mm

där Δγ är förskjutningen i fogens längdriktning och kk är fogförbandets styvhet.

För att få väggen bredare skarvas skivor samman. Skarven utgörs av en limfog och bidrar till en
förskjutning som kan beräknas enligt nedanstående

3. Förbanskraft och förbandsdeformation med fogar

Dimensioneringsförutsättningar för limme
Säkerhetsklass 2 γn = 1,10
Klimatklass 1 γm= 1,25
Lasttyp B kr = 0,80

fk = 3,00 MPa

fd = 1,75 MPa

Fv = 29,17 kN
Δγ = 0,14 mm

Kraften i limfogen kk = 204,218 kN/mm

b = 6000 mm

δfog = 0,07 mm
Den totala förskjutningen av väggpartiet fås som summan av ovanstående.

δtotal = 0,71 mm

Förskjutning från FEM-Design, δFEM = 0,67 mm Del av handb. 93,2%

b

h



Indata till FEM-Design

Materialnamn: 39 BL (brott) Valda dim. förutsättningar

Densiteten, ρ 0,700 t/m3
Säkerhetsklass 2

Elasticitetsmodul, Ed 2 327 273 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 0,430
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Räknar om punktlast till linjelast som läggs på i FEM-Design för att få en jämn förskjutnin

Punktlast, F = 58,33 kN Linjelast, F = 8,33 kN/m

Förskjutning från FEM-Design
Med de förutsättningar som står ovan fås förskjutning enligt nedanstående bild



Indata till FEM-Design (med justerade värden)

Materialnamn: 39 BL 7,0 (brott) Valda dim. förutsättningar

Densiteten, ρ 0,700 t/m3
Säkerhetsklass 2

Elasticitetsmodul, Ed 2 169 574 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 0,430
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Räknar om punktlast till linjelast som läggs på i FEM-Design för att få en jämn förskjutnin

Punktlast, F = 58,33 kN Linjelast, F = 8,33 kN/m

Förskjutning från FEM-Design
Med de förutsättningar som står ovan fås förskjutning enligt nedanstående bild



Limmad K-board (Brottgränstillstånd)

hskiva = 3000 mm

bskiva = 1200 mm
t = 0,5*bregel = 23,5 mm

Limmets karakteristiska skjuvhålfasthet, σk = 3,0 MPa

Infästningens karakteristiska kapacitet, Finfästning = 830 N
För att beräkna limmets inverkan till skivverkan görs en antagning på att skjuvflödet är
jämnfördelat över reglarna i ytterkant på skivan. Limningen på mittenregel antas bara hjälpa till 
mot buckling av skivan.

Sedan görs en omvandling av limkapaciteten till en spikkapacitet för att kunna använda vanliga
traditionella elastiska formler för beräkning av skivans styvhet.

Llim = 12 mm

Llim kan översättas till ett c/c-avstånd mellan skruvarna.

Vidare beräknas dimensionerade värde ut för den tänkta infästningen. När sen infästningen och
c/c-avståndet är kända kan sedan den horisontella kapaciteten bestämmas genom traditionell
elastisk skivverkan för en skiv/regel-vägg.

Dimensioneringsförutsättningar för träförband, fiberskiva mot trä i brottgränstillstånd

Säkerhetsklass 2 γn  = 1,10
Klimatklass 1 γm = 1,25
Lasttyp B kr = 0,60  

Dimensionerande värde, Fd = 362,18 N Räkna i brott eller bruks? brott

Vidare används elastisk teori baserat på carling. Vilket ger bärförmågan för en skiva.

I detta fall där skivan antas fäst endast i ytterkant fås

2,04E+08 mm2

8,25E+08 mm2

b = 1200 mm
h = 3000 mm
s = 12 mm
t = 12 mm

n = 100 600 mm
1500 mm

m = 250
HRd = 34,91 kN

t

hskiva

bskiva

Vskiva

H

t

Llim



Förskjutning

Dimensioneringsförutsättningar För K40-board

Brottgränstillstånd
Säkerhetsklass 2 γn  = 1,10 Gk = 1700 MPa

Klimatklass 1 γm = 1,25

Lasttyp B kr = 0,55

H = 34,91 kN
Gd = 680 MPa brottgräns

b = 1200 mm  s = 0,005 -
t = 8 mm (skivtjocklek)
h = 3000 mm

 = 16,05 mm

FEM-Design

En väggskiva med samma dimensioner som ovan ritas upp i FEM-Design. Den belastas a
samma kraft. Justeringar utförs sedan tills förskjutningen liknar den som är framräknad här

Materialnamn: K-40 + R300 (brott) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 6,250 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 2 225 300 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 1,000
Väggtjocklek, t1= 0,008 m

Förskjutning från FEM-Design
Med de förutsättningar som står ovan fås förskjutning enligt nedanstående bild.

Går direkt på en tjockare skiva…förskjutningarna blir så höga

Förskjutning från FEM-Design, δFEM = 0,00 mm Del av handb. 0%

Här kan ses att förskjutningarna är väldigt mycket större i FEM-Design jämfört med handberäkning
En justering av väggtjockleken utförs därför i första steget.

Materialnamn: K-40 + R300 (brott) Valda dim. förutsättningar

Densiteten, ρ 0,500 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 2 225 300 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 1,000
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Räknar om punktlast till linjelast som läggs på i FEM-Design för att få en jämn förskjutning
Punktlast, F = 34,91 kN Linjelast, F = 29,10 kN/m



Förskjutning från FEM-Design
Med de förutsättningar som står ovan fås förskjutning enligt nedanstående bild.

Förskjutning från FEM-Design, δFEM = 10,87 mm Del av handb. 68%

En sista ändring utförs sedan genom att justera E-modulen med procentsatsen som räknats fram.

Materialnamn: K-40 + R300 1,2 (brott) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 0,500 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 1 507 544 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 1,000
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Räknar om punktlast till linjelast som läggs på i FEM-Design för att få en jämn förskjutning

Punktlast, F = 34,91 kN Linjelast, F = 29,10 kN/m

Förskjutning från FEM-Design
Med de förutsättningar som står ovan fås förskjutning enligt nedanstående bild.

Förskjutning från FEM-Design, δFEM = 16,05 mm Del av handb. 100%



Tvärmått Längd trä/trä
[mm] [mm] [N]

Tabell 4.6, s. 1333, Carling Kamspik 3,1 40 610
Kamspik 3,7 40 830
Kamspik 4,0 40 940

Dim. tvärkraftskapacitet avser säkerhetsklass 2, lasttyp B och klimatklass 0, 1 eller 2.

Tvärmått Längd K-board/trä

[mm] [mm] [N]

Masonites Projekteringsanv. Kamspik 3,4 45 610

Ankarspik 3,7 40 860
Dim. tvärkraftskapacitet avser säkerhetsklass 2, lasttyp B och klimatklass 1.

Vid väggavsnitt bredare än en skivbredd tillkommer en deformation i varje förbindning

Väggbredd, bvägg = 2400 mm Antal skivor  2,0 st
Antal förband 1,0 st

b = 2400 mm

Förbanskraft och förbandsdeformation med fogar

Dimensioneringsförutsättningar för limmet
Säkerhetsklass 2 γn = 1,10
Klimatklass 1 γm= 1,25
Lasttyp B kr = 0,55

fk = 3,00 MPa

fd = 1,20 MPa

h = 3000 mm Fv = 87,29 kN
b = 2400 mm Δγ = 0,44 mm
t = 55 mm kk = 198 kN/mm

δfog = 0,55 mm



Förskjutning

Dimensioneringsförutsättningar För K40-board

Brottgränstillstånd
Säkerhetsklass 2 γn  = 1,10 Gk = 1700 MPa

Klimatklass 1 γm = 1,25

Lasttyp B kr = 0,55

H = 69,83 kN
Gd = 680 MPa brottgräns

b = 2400 mm  s = 0,0053 -
t = 8 mm (skivtjocklek)
h = 3000 mm

 = 16,05 mm

FEM-Design total = 16,60 mm

En väggskiva med samma dimensioner som ovan ritas upp i FEM-Design. Den belastas a
samma kraft. Justeringar utförs sedan tills förskjutningen liknar den som är framräknad här

Materialnamn: K-40 + R300 (brott) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 6,250 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 2 225 300 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 1,000
Väggtjocklek, t1= 0,008 m

Förskjutning från FEM-Design
Med de förutsättningar som står ovan fås förskjutning enligt nedanstående bild.

Går direkt på en tjockare skiva…förskjutningarna blir så höga

Förskjutning från FEM-Design, δFEM = 0,00 mm Del av handb. 0%

Här kan ses att förskjutningarna är väldigt mycket större i FEM-Design jämfört med handberäkning
En justering av väggtjockleken utförs därför i första steget.

Materialnamn: K-40 + R300 (brott) Valda dim. förutsättningar

Densiteten, ρ 0,500 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 2 225 300 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 1,000
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Räknar om punktlast till linjelast som läggs på i FEM-Design för att få en jämn förskjutning
Punktlast, F = 69,83 kN Linjelast, F = 29,10 kN/m



Förskjutning från FEM-Design
Med de förutsättningar som står ovan fås förskjutning enligt nedanstående bild.

Förskjutning från FEM-Design, δFEM = 3,54 mm Del av handb. 21%

En sista ändring utförs sedan genom att justera E-modulen med procentsatsen som räknats fram.

Materialnamn: K-40 + R300 2,4 (brott) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 0,500 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 474 012 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 1,000
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Räknar om punktlast till linjelast som läggs på i FEM-Design för att få en jämn förskjutning

Punktlast, F = 69,83 kN Linjelast, F = 29,10 kN/m

Förskjutning från FEM-Design
Med de förutsättningar som står ovan fås förskjutning enligt nedanstående bild.

Förskjutning från FEM-Design, δFEM = 16,60 mm Del av handb. 100%



Vid väggavsnitt bredare än en skivbredd tillkommer en deformation i varje förbindning

Väggbredd, bvägg = 7000 mm Antal skivor  5,0 st
Antal förband 4,0 st

b = 6000 mm

Förbanskraft och förbandsdeformation med fogar

Dimensioneringsförutsättningar för limmet
Säkerhetsklass 2 γn = 1,10
Klimatklass 1 γm= 1,25
Lasttyp B kr = 0,55

fk = 3,00 MPa

fd = 1,20 MPa

h = 3000 mm Fv = 34,91 kN
b = 6000 mm Δγ = 0,18 mm
t = 55 mm kk = 198 kN/mm

δfog = 0,09 mm



Förskjutning

Dimensioneringsförutsättningar För K40-board

Brottgränstillstånd
Säkerhetsklass 2 γn  = 1,10 Gk = 1700 MPa

Klimatklass 1 γm = 1,25

Lasttyp B kr = 0,55

H = 174,57 kN
Gd = 680 MPa brottgräns

b = 6000 mm  s = 0,0053 -
t = 8 mm (skivtjocklek)
h = 3000 mm

 = 16,05 mm

FEM-Design total = 16,13 mm

En väggskiva med samma dimensioner som ovan ritas upp i FEM-Design. Den belastas a
samma kraft. Justeringar utförs sedan tills förskjutningen liknar den som är framräknad här

Materialnamn: K-40 + R300 (brott) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 6,250 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 2 225 300 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 1,000
Väggtjocklek, t1= 0,008 m

Förskjutning från FEM-Design
Med de förutsättningar som står ovan fås förskjutning enligt nedanstående bild.

Går direkt på en tjockare skiva…förskjutningarna blir så höga

Förskjutning från FEM-Design, δFEM = 0,00 mm Del av handb. 0%

Här kan ses att förskjutningarna är väldigt mycket större i FEM-Design jämfört med handberäkningar.
En justering av väggtjockleken utförs därför i första steget.

Materialnamn: K-40 + R300 (brott) Valda dim. förutsättningar

Densiteten, ρ 0,500 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 2 225 300 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 1,000
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Räknar om punktlast till linjelast som läggs på i FEM-Design för att få en jämn förskjutning
Punktlast, F = 174,57 kN Linjelast, F = 29,10 kN/m



Förskjutning från FEM-Design
Med de förutsättningar som står ovan fås förskjutning enligt nedanstående bild.

Förskjutning från FEM-Design, δFEM = 1,56 mm Del av handb. 10%

En sista ändring utförs sedan genom att justera E-modulen med procentsatsen som räknats fram.

Materialnamn: K-40 + R300 7,0 (brott) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 0,500 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 215 572 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 1,000
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Räknar om punktlast till linjelast som läggs på i FEM-Design för att få en jämn förskjutning

Punktlast, F = 174,57 kN Linjelast, F = 29,10 kN/m

Förskjutning från FEM-Design
Med de förutsättningar som står ovan fås förskjutning enligt nedanstående bild.

Förskjutning från FEM-Design, δFEM = 16,13 mm Del av handb. 100%



 



Bjälklag (Brottgränstillstånd)

Bjälklagets bärandedel består av en 50 mm boardlamell konstruktionslimmad till en MP350 balk.
Genom labtester har det kunnat visats att full samverkan mellan de båda delarna kan användas.

Spännvidd = 10,800 m
c/c-avstånd = 600 mm

Från laborationsförsök har elasticitetsmodulen för de båda ingående materialen bestämts.
Uppgifter för boardlamell är tagen från E-modul_boardlamell.pdf, en laborationsundersökning utförd
av Henrik Juto avdelningen för Tillämpad fysik och elektronik (TFE), Umeå Universitet. 
För att få den mest sannolika spänningsfördelningen i tvärsnittet används medelvärdet.

Indata för balk är tagen från Masonites Beams Projekteringsanvisningar. Dimensionerande värde fås 
genom att multiplicera med en reduceringsfaktor som beror av klimatklass och lasttyp, i brottgräns 
divideras även det karakteristiska värdet med säkerhetsfaktor samt materialkoefficient. 

Elasticitetsmoduler 

50 mm boardlamell Ek = 9393,00 MPa (medelvärde, från laborationsundersökning)

Balk H350 ExIx = 1154 kNm2
A = 5,13E-03 m2

4 6
(MP350) Ix = 104,27 m4*10-6

h = 350 mm

Bredd fläns = 47 mm Ek = 11067,42 MPa

Dimensioneringsförutsättningar

Säkerhetsklass 2 γn  = 1,10

Klimatklass 1 γm = 1,25

Lasttyp B kr = 0,80

Räkna i brott eller bruks? brott

Board Ek = 9393 MPa Ed = 5465,0 MPa Ed
boardl. = 5,5E+06 kN/m2

Bjälke Ek = 11067 MPa Ed = 6439,2 MPa Ed
balk = 6,4E+06 kN/m2

För att kunna modellera bjälklaget i FEM-Design väljs att i huvudriktningen (E1) räkna med
full samverkan boardlamell och balk. Medans det i den andra riktningen (E2) endast räknas
med E-modulen för boardlamellen, då balken inte kommer att hjälpa till mycket i denna riktning.
En omräkning görs längre ner när den fiktiva höjden på bjälklaget bestämts.



Kontroll av hur stor del av boardlamellen som kan räknas med
Medverkande bredd begränsas med hänsyn till:

Fritt avstånd mellan balkar 553 mm

Buckling 1500 mm

Skjuvdeformationer i skivan 2160 mm

553 mm

Total medverkande bredd, b = 600 mm

För att beräkna det sammansatta tvärsnittets böjstyvhet reduceras boardlamellens bredd så att den
får samma styvhet som bjälken. Sedan används E-modulen för bjälken över hela tvärsnittet.
Tröghetsmomentet beräknas som för ett homogent tvärsnitt.

bfic = 509 mm

Tyngdpunkt för det nya tvärsnittet blir från underkant, Ytp = 341,5 mm

Tröghetsmomentet beräknas med hjälp av steiners sats. 

Ingående delar I [mm4] A [mm2] d [mm]

Boardlamell 5,3E+06 2,5E+04 166,5
Bjälken 1,0E+08 5,1E+03 33,5 Itot = 1,14E+08 mm4

I FEM-Design kommer bjälklaget modelleras som en rektangel det medför att en fiktiv bjälklagshöjd
räknas fram genom att sätta det verkliga tröghetsmomentet lika med det för den fiktiva rektangelnräknas fram genom att sätta det verkliga tröghetsmomentet lika med det för den fiktiva rektangeln.

Tröghetsmoment för väggen, Itot= 1,1E+08 mm4

bfic = 509 mm hfiktiv = 139 mm

För att bestämma E-modulen tvärs balkriktningen görs en omräkning med hänsyn till den nya höjden.
I denna riktning räknas det som att endast boardlamellen tar last.

E2 = 1965,8 MPa E2 = 1965834 kN/m2

Tvärkontraktionstalet υ sätts till 0,02 vilket är ett vanligt värde för limträ L40. Antar att träet i detta
fall har ungefär samma beteende. υ = 0,02

bficbfic

hfiktiv400



Kontroll av bjälklag

Kontrollerar bjälklagets nedböjning med en punklast på 1 kN i mitten av bjälklaget.
Samverkan mellan boardlamell och balk.
 

Fd = 1 kN

L = 5 m
Ed = 6439,2 Mpa

I = 1,1E+08 mm4

ws = 3,55 mm

Kontrollerar bjälklagets nedböjning med en punklast på 1 kN i mitten av bjälklaget.
Endast boardlamell. 

Fd = 1 kN

L = 5 m
Ed = 1965,8 Mpa

I = 1,1E+08 mm4

ws = 11,62 mm

Sätter en ny höjd på bjälklaget för att få jämna mått. hFEM = 100 mm

Räknar ut vilken E-modul som krävs för att få samma nedböjning som tidigare.

Kontrollerar bjälklagets nedböjning med en punklast på 1 kN i mitten av bjälklaget.
Samverkan mellan boardlamell och balk

L

Fd

L

Fd

Samverkan mellan boardlamell och balk.
 

Fd = 1 kN

L = 5 m
ws = 3,5 mm

I = 4,2E+07 mm4

Ed = 17296,3 Mpa

Kontrollerar bjälklagets nedböjning med en punklast på 1 kN i mitten av bjälklaget.
Endast boardlamell.
 

Fd = 1 kN

L = 5 m
ws = 11,6 mm

I = 4,2E+07 mm4

Ed = 5280,4 Mpa
E2/E1 = 0,305

Total vikt på bjälklaget gk = 110,0 kg/m2
(Masonites uppgift)

Tjocklek bjälklag hFEM = 0,100 m

Densiteten för bjälklaget ρbjälklag = 1100,00 kg/m3

L

Fd

L

Fd

L

Fd

L

Fd



 



Förband
Infästningen mellan bjälklaget/väggen måste kontrolleras för skjuvkraften som uppkommer från
den horisontella lasten och som sedan skall föras vidare in i nästa element.

Bild från Masonite, exempel på hur infästningen ser ut.

Krafter  beror av laster och 

lastkomb. valt i flikar V1 till V6 Välj c/c-avstånd på infästningar
Vskjuv = 25,17 kN (tvärkraft/infästning) Långsida 2000 mm

Nbjkl = 9,70 kN (normalkraft/infästning) Kortsida 600 mm

hkontakt = 18 mm dspik = 5,0 mm

binf. = 160 mm bboard = 39 mm

Dimensionerar för den maximala skjuv- eller normalkraft som uppkommer. 
Vilket blir kraften på våning 1.

Välj Dimensioneringsförutsättningar för infästningen
(för träförband, fiberskiva mot trä i  brottgränstillstånd)
Säkerhetsklass 2 γn = 1,10

Klimatklass 1 γm= 1,25

Lasttyp B kr = 0,80
Räkna i brott eller bruks? brott Får ökas med: 25% (stål mot trä)

Valt fästdon och dess kapacitet

Gunnebo Ankarskruv (5x40) (eller likvärdigt)

Tvärkraftskapacitet, Fvk = 2 190 N/st     Fvd =   1 593 N/st

Utdragskapacitet, Ftk = 2 350 N/st     Ftd =   1 709 N/st
Dim. Kraft: 25,17 kN (tvär) Antal skruv som krävs: 16 st

Vskjuv

hkontakt

binf.

dspik

Nbjkl



Boardlamell 39,0 mm fc,0 fc,90 fc,0 fc,90

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

K-40 board 8,0 mm 20,5% 22,0 24,0 4,51 4,92
K24 23,0 mm 59,0% 23,0 7,0 13,56 4,13
K-40 board 8,0 mm 20,5% 22,0 24,0 4,51 4,92

Boardlamell = 22,59 13,97

Vertikalled

Spikplåten

Förbandetsvinkel mot fiberriktningen: α = 90 grader

x-led 10 d 10,00 d > 50,00 mm
y-led 5 d 5,00 d > 25,00 mm

Avstånd mellan spik och kant: 5 d          = 25,00 mm

Välj spikplåtsdimensioner

B [mm] H [mm] t [mm]
150 x 100 x 2

Förslag på B = 160

Antal spik per rad: 3,0 st Antal rader: 3,0 st

Detta ger antalet spikar per infäst. = 9 st
Total kraft som infästningen tar i vertikalled = 14,33 kN

Kontakttryck

fc,0= 22,6 MPa vinkel mot skivan i grader, α = 0
fc,90= 14,0 MPa

fcαk = 22,59 MPa

γm = 1,25 -
γn = 1,10 -
κr = 0,80 - fcαd = 13,14 MPa

Rcαd = 82,01 kN Scαd = 82,01 kN

Dimensionerande kraft i vertikalled
Kapaciteten bestäms av spikplåten Fvertikalt = 14,33 kN

0,677 < 1 OKEJ



Horisontalled

Spikplåten

Förbandetsvinkel mot fiberriktningen: α = 0 grader

x-led 5 d 5,00 d > 25,00 mm
y-led 10 d 10,00 d > 50,00 mm

Avstånd mellan spik och kant: 5 d          = 25,00 mm

Välj spikplåtsdimensioner

B [mm] H [mm] t [mm]
150 x 100 x 2

Förslag på B = 160

Antal spik per rad: 5,0 st Antal rader: 1,0 st

Detta ger antalet spikar per infäst. = 5 st
Total kraft som infästningen tar i vertikalled = 7,96 kN

Kontakttryck

fc,0= 22,6 MPa vinkel mot skivan i grader, α = 90
fc,90= 14,0 MPa

fcαk = 13,97 MPa

γm = 1,25 -
γn = 1,10 -

κr = 0,80 - fcαd = 8,13 MPa

Rcαd = 5,71 kN Scαd = 5,71 kN

Dimensionerande kraft i horisontalled

Kapaciteten bestäms av kontakttrycket Fhorisontalt = 5,71 kN

4,411 > 1 Mindre lyckat, ändra dimensioner

Klarar inte av kontakttryck som uppkommer. Förslagsvis så dras några skruvar fast 
överkant infästning liknande som för hissen, på de nedersta våningarna

Antal ankarskruv som krävs för den återstående lasten = 13 st



 



Styvheter till FEM-Design (Brottgränstillstånd)
Beräknar styvheter i båda riktningarna med antagandet att knutpunkterna deformeras 

med, δ = 4 mm i infästning vägg/bjälklag

Kapacitet för varje infästning

Dimensionerande kraft, Fvertikalt = 25,48 kN (förslag : 14,33 kN)

Dimensionerande kraft, Fhorisontellt = 25,48 kN (förslag : 5,71 kN)

Räkna i brott eller bruks?    brott (förslag: brott)

I bruksgräns ökas den dimensionerande bärförmågan med 37,5%

Vilket motsvarar

Beroende på vilken vägg som infästningen sitter på fås olika styvheter per meter

Infästning mellan vägg och bjälklag (Brottgränstillstånd)

c/c Längd InfästningKapacitet [kN/m] Styvhet [kN/m/m]
Väggtyp [mm] [m] [st] Hors. Vert. Hors. Vert.
V1 2000 9,6 5,0 13,27 13,27 3 318 3 318
V3 2000 9,6 5,0 13,27 13,27 3 318 3 318
V5 2000 14,0 8,0 14,56 14,56 3 641 3 641
V2 600 9,6 17,0 45,13 45,13 11 282 11 282
V4 600 9,6 17,0 45,13 45,13 11 282 11 282
V6 600 14,0 24,0 43,69 43,69 10 922 10 922

Infästning väggar, mellan våningar

För infästningen mellan väggarna, dubben, ges endast en kapacitet per dubb och ett c/c-avstånd
4000 mm c/c mellan dubbar, bärande vägg, i icke bärande används de dubbla avståndet

Dimensionerande bärförmågabrottgräns
Vertikalt FVd =  10 kN
Horisontellt FHd = 10 kN
Räkna i brott eller bruks? brott

I bruksgräns ökas den dimensionerande bärförmågan med 37,5%

Vilket motsvarar

Beräknar styvheter med antagandet att knutpunkterna deformeras 
med, δ = 4 mm i infästning vägg/platta

c/c Längd InfästningKapacitet [kN/m] Styvhet [kN/m/m]
Väggtyp [mm] [m] [st] Hors. Vert. Hors. Vert.
V1 8000 9,6 2,0 2,08 2,08 521 521
V3 8000 9,6 2,0 2,08 2,08 521 521
V5 8000 14,0 2,0 1,43 1,43 357 357
V2 4000 9,6 3,0 3,13 3,13 781 781
V4 4000 9,6 3,0 3,13 3,13 781 781
V6 4000 14,0 4,0 2,86 2,86 714 714

En friktionskraft mellan väggarna kan också tillgodoräknas i detta snitt
μ = 0,30  (friktionskoefficient)

P.g.a osäkerhet av fullständig kontakt vid t.ex. horisontell belastning reduceras
friktionskraften med 0% .



Väggtyp V1 V1 V1 V3 V3 V3 V5 V5 V5
Våning Qd i Ffrikt.d i Styvhet Qd i Ffrikt.d i Styvhet Qd i Ffrikt.d i Styvhet

[i] [kN/m] [kN/m] Hors. [kN/m] [kN/m] Hors. [kN/m] [kN/m] Hors.
8 6,74 2,02 506 6,74 2,02 506 0,00 0,00 0
7 7,57 2,27 568 7,57 2,27 568 0,96 0,29 72
6 10,21 3,06 766 10,21 3,06 766 4,14 1,24 310
5 12,85 3,86 964 12,85 3,86 964 7,32 2,19 549
4 15,49 4,65 1 162 15,49 4,65 1 162 10,49 3,15 787
3 18,03 5,41 1 352 18,03 5,41 1 352 13,46 4,04 1 010
2 20,56 6,17 1 542 20,56 6,17 1 542 16,43 4,93 1 233
1 23,10 6,93 1 732 23,10 6,93 1 732 19,40 5,82 1 455

Grund 25,63 7,69 1 922 25,63 7,69 1 922 22,37 6,71 1 678

Väggtyp V2 V2 V2 V4 V4 V4 V6 V6 V6
Våning Qd i Ffrikt.d i Styvhet Qd i Ffrikt.d i Styvhet Qd i Ffrikt.d i Styvhet

[i] [kN/m] [kN/m] Hors. [kN/m] [kN/m] Hors. [kN/m] [kN/m] Hors.
8 6,74 2,02 506 6,74 2,02 506 0,00 0,00 0
7 14,19 4,26 1 065 14,19 4,26 1 065 14,40 4,32 1 080
6 23,78 7,13 1 783 23,78 7,13 1 783 32,07 9,62 2 405
5 33,36 10,01 2 502 33,36 10,01 2 502 49,74 14,92 3 730
4 42,95 12,88 3 221 42,95 12,88 3 221 67,41 20,22 5 055
3 50,97 15,29 3 823 50,97 15,29 3 823 81,96 24,59 6 147
2 59,00 17,70 4 425 59,00 17,70 4 425 96,51 28,95 7 238
1 67,02 20,11 5 027 67,02 20,11 5 027 99,48 29,84 7 461

Grund 75,05 22,51 5 629 75,05 22,51 5 629 102,45 30,73 7 683

Med största av antingen friktion eller dubb fås nya styvheter enligt nedanstående tabell

Väggtyp V1 V1 V3 V3 V5 V5
Våning Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet

[i] Hors. Vert. Hors. Vert. Hors. Vert.
8 521 521 521 521 357 357
7 568 521 568 521 357 357
6 766 521 766 521 357 357
5 964 521 964 521 549 357
4 1 162 521 1 162 521 787 357
3 1 352 521 1 352 521 1 010 357
2 1 542 521 1 542 521 1 233 357
1 1 732 521 1 732 521 1 455 357

Grund - - - - - -

Väggtyp V2 V2 V4 V4 V6 V6
Våning Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet

[i] Hors. Vert. Hors. Vert. Hors. Vert.
8 781 781 781 781 714 714
7 1 065 781 1 065 781 1 080 714
6 1 783 781 1 783 781 2 405 714
5 2 502 781 2 502 781 3 730 714
4 3 221 781 3 221 781 5 055 714
3 3 823 781 3 823 781 6 147 714
2 4 425 781 4 425 781 7 238 714
1 5 027 781 5 027 781 7 461 714

Grund - - - - - -

Eftersom att det i modellen kommer att vara två skilda styvheter (vägg/vägg och vägg/bjälklag)
i samma snitt kommer därför den minsta av de två väljas för varje våning. Vilket resultera
i nedanstående tabell.



Minsta styvhet per vägg och våning.

Väggtyp V1 V1 V3 V3 V5 V5
Våning Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet

[i] Hors. Vert. Hors. Vert. Hors. Vert.
8 521 521 521 521 357 357
7 568 521 568 521 357 357
6 766 521 766 521 357 357
5 964 521 964 521 549 357
4 1 162 521 1 162 521 787 357
3 1 352 521 1 352 521 1 010 357
2 1 542 521 1 542 521 1 233 357
1 1 732 521 1 732 521 1 455 357

Grund - - - - - -

Väggtyp V2 V2 V4 V4 V6 V6
Våning Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet

[i] Hors. Vert. Hors. Vert. Hors. Vert.
8 781 781 781 781 714 714
7 1 065 781 1 065 781 1 080 714
6 1 783 781 1 783 781 2 405 714
5 2 502 781 2 502 781 3 730 714
4 3 221 781 3 221 781 5 055 714
3 3 823 781 3 823 781 6 147 714
2 4 425 781 4 425 781 7 238 714
1 5 027 781 5 027 781 7 461 714

Grund - - - - - -



Infästning mellan vägg och grund

Ankarspik spikas fast i vägg och in i en styrsyl, som antas vara stumt infäst till plattan.
Styvheterna antas bestämmas av spikens kapacitet i horisontalled. I vertikalled antas kontaktytan
mellan plattan och väggen innefatta tillräcklig kapacitet för att infästningen i denna riktning kan
som fast inspänd. Eventuella lyftkrafter tas hand om med speciella beslag, t.ex. spikplåtar.

Välj Dimensioneringsförutsättningar för infästningen
(för träförband, fiberskiva mot trä i  brottgränstillstånd)
Säkerhetsklass 2 γn = 1,10
Klimatklass 1 γm= 1,25
Lasttyp B kr = 0,80
Räkna i brott eller bruks? brott Får ökas med: 0%

Valt fästdon och dess kapacitet

Gunnebo Ankarspik (3,4x60) (eller likvärdigt)
Tvärkraftskapacitet, Fvk = 1 500 N/st    Fvd =   873 N/st
Utdragskapacitet, Ftk = 1 360 N/st    Ftd =   791 N/st
Dim. Kraft: vet ej ange kraft i kN/m

Antal infästningar per rad, n = 1 st c/c-avstånd = 2000 mm

Dimensionerande kraft, Fhorisontellt = 0,87 kN/st

Beräknar styvheter med antagandet att knutpunkterna deformeras 
med, δ = 4 mm i infästning vägg/platta

Fördelade på verkande skivor (J/N): N

c/c Längd InfästningKapacitet [kN/m] Styvhet [kN/m/m]

Väggtyp [mm] [m] [st] Horisontellt Horsiontellt

V1 2000 18,0 10,0 0,48 121
V3 2000 18,0 10,0 0,48 121
V5 2000 18,0 10,0 0,48 121
V2 2000 18,0 10,0 0,48 121
V4 2000 18,0 10,0 0,48 121
V6 2000 18,0 10,0 0,48 121

Räkna med friktion även på den nedersta våningen för att få en mer gynnsam styvhet.
Vilket ger nedanstående styvheter.

Väggtyp V1 V2 V3 V4 V5 V6
Styvhet

Horisontellt 2 044 5 750 2 044 5 750 1 799 7 805



Hisschaktsförband (Brottgränstillstånd)

Hisschaktsinfästningen dimensioneras med antagandet att all linjelast från väggen förs över till hissen
Bjälklaget hängs in med samma princip som i väggarna. Skillnaden är att i detta fall hängs de fast på
en balk som är fastbultade styvt i betongen. Dimensioneringen av infästningen styrs av de skruvar 
som skruvas i överkant på balken för att fästa inhängningen.

SkruvinfästningSkruvinfästning
Dimensioner enligt figur

a = 20 mm
Ø = 5 mm
n = 7 st (skruv/rad)

m = 1 st (antal rader)

a/2

a/2
h

L

Øa a

h = 20 mm OKEJ över 0

L = 160 mm OKEJ över 0

Välj Dimensioneringsförutsättningar för infästningen
(för träförband, stål mot trä i  brottgränstillstånd)
Säkerhetsklass 2 γn = 1,10
Klimatklass 1 γm= 1,25
Lastt p B k = 0 80

a/2

a/2
h

L

Øa a

Lasttyp B kr = 0,80
Räkna i brott eller bruks? brott

Får ökas med: 25% (kan ökas med 25% i förband,  stål mot trä)

Gunnebo Ankarskruv (5x40) (eller likvärdigt)
Tvärkraftskapacitet, Fvk = 2190 N/st    Fvd = 1593 N/st
Utdragskapacitet, Ftk = 2350 N/st    Ftd = 1709 N/st

Di K ft i fä t i F 11 15 kN F 11 96 kN

a/2

a/2
h

L

Øa a

Dim. Krafter per infästning,     Fvd =  11,15 kN    Ftd =   11,96 kN

Mot hisschaktet sätts förbanden med ett c/c = 500 mm
på varje sida av hisschaktet får det plats = 9,00 st 9,0 st

Kontroll av infästning
Lasteffekten, Sd = 88,10 kN

Bärförmågan, Rd = 100,34 kN

a/2

a/2
h

L

Øa a

0,878 <  1,0  OKEJ

Dimensioneras för den maximala vindlast som belastar väggen. Med antagandet att 
hisschaktet (2 st sidor) ska kunna ta samma kraft som mittenväggen.

Beräknar styvheten med antagandet att knutpunkterna deformeras 
med, δ = 4 mm i infästning bjälklag/hisschakt

a/2

a/2
h

L

Øa a

g j g
(bjälklag mot den fastbultade balken)

c/c Längd Infästning Kapacitet [kN/m]  Styvhet [kN/m/m]

[mm] [m] [st] Horis. Vert. Horis. Vert.

500 4,0 9,0 25,09 26,92 6 271 6 730
(tar ej med den vertikala kapaciteten utan den sätts istället till fast inspänd)

a/2

a/2
h

L

Øa a



Bultinfästning

Vald bulttyp/skruvtyp:      Hilti HSA expanderskruv M16x120 (min btg tjocklek = 170 mm)

(Beräkningar sker enligt Hilti Expanderhandboken)

Draglastkapaciteten bestäms av det lägsta värdet av följande:

Glidlast Ftd,p = 23,30 kN

Betongbrott (kona) Ftd,c = 37,01 kN

Dim. last betongbrott (kona) F0
td,C,sta.. = 25,9 kN

Montagedjup/Sättdjup fT = 1,50
hakt. = 84 (aktuellt sättdjup)

Gränsvärde: hef, red. = 64 (kort sättdjup)

Påverkan av betonghållfasthet fB = 1,00
Reducering vid små inbördes avstånd vid standarddjup fAN, sta. = 0,96 (s =230 mm)

Reducering vid små kantavstånd vid standarddjup fRN, sta. = 0,99 (c = 125 mm)

Stålbrott Ftd,s = 43,70 kN

Detta ger att draglastkapaciteten för bulten blir Ftd = 23 30 kNDetta ger att draglastkapaciteten för bulten blir, Ftd = 23,30 kN

(Lastvärdena är presenterade i säkerhetsklass 1. Vid dimensionering i SK 2, dividera värdena med 1.1.)

(ingen hänsyn är tagen till att bult kan slitas genom träbalk, kontrollera och ev. sätt en plåtbit bakom)

Tvärlast för en expander skall vara det lägsta av nedanstående värde:

Betongbrott (kant) Fvd,C = 110 kN

Dimensionerande betongkanthållfasthet F0
td C sta = 12,50 kN (min kantavs. 105 mm)Dimensionerande betongkanthållfasthet F td,C,sta.. 12,50 kN (min kantavs. 105 mm)

Påverkan av betonghållfasthet fB = 1,10 (C25/30)

Påverkan av riktningen för tvärlasten fβ,V = 1,00 (vinkel < 55˚)

Påverkan av inbördes- och kantavståndet fAR,V = 8,00 (c/cmin = 4,0  singel ankare)

(stor spridning av bultar)
Stålbrott Ftd,s = 26,50 kN

D tt tt t ä l tk it t fö b lt bli F 26 50 kNDetta ger att tvärlastkapaciteten för bulten blir, Fvd = 26,50 kN

(Lastvärdena är presenterade i säkerhetsklass 1. Vid dimensionering i SK 2, dividera värdena med 1.1.)

Praktisk lastförmåga
γn beror av säkerhetsklassen

Vald säkerhetsklass, SK = 2 γn = 1,10

Praktisk draglastkapacitet Pt = 17 65 kN/bultPraktisk draglastkapacitet, Pt = 17,65 kN/bult
Praktisk tvärlastkapacitet, Pv = 20,08 kN/bult



Kontroll av tvärkrafter på bultarna

Bulten blir belastad av en horisontell och en vertikal tvärkraft samtidigt.
Kontroll utförs av samverkan mellan dessa laster. Även en kontroll av utdragskraften i bulten.
Utdragskraften sätts till samma som den horisontell belastningen, bör ej bli högre än den.

Den vertikala kommer från egentyngd bjälklag och den nyttiga lasten.
Kraften fördelas sedan på yttervägg och hisschakt, antar i den första kontrollen att hälften av
lasten går till varje del. Detta innebär en rejäl överdrift då även innerväggen kommer att ta en del 
av lasten. En reducering av arean kan sedan utföras om bultantalet ligger på gränsen.

Den horisontella kommer från vindlast.
För att få ett värde på denna last tas den maximala belastningen per meter vägg som ärFör att få ett värde på denna last, tas den maximala belastningen per meter vägg som är 
beräknat i tidigare flikar, "Tabell vind". På detta sätt fås en överdriven last som kommer att
ligga på den säkra sidan. Ingen hänsyn tas till snedställningslasten då den har minimal påverkan.

hiss
Vd

H

Area A = 64 80 m2

A

hiss
Vd

Hd

Area, A = 64,80 m
reducera arean med 10% p.g.a. last kommer att tas i innervägg också.

Samtidigt som den kraft som räknas är överdriven, kommer inte att bli så stor.

Välj huvudlast: Vind (Vind, Nyttig) Välj antal bultar, n = 12 st

Horisontal belastningVindlast 44,05 kN/m Hd = 14,68 kN/bult

Vertikal belastning: Nyttig, bunden 0,50 kN/m2
Vd = 5,09 kN/bult

A

hiss
Vd

Hd

g y g, , d ,

Nyttig, fri 0,50 kN/m2

Egentyngd 1,10 kN/m2

0,985 OKEJ 0,832 OKEJ

Placering av bultar: Kantavstånd = 350 mm c/c bultar = 300,0 mm

A

hiss
Vd

Hd



 



FEM-Design Laster Fördelade på verkande skivor (J/N): J

Laster på Väggtyp 1 Vägglängd = 9,60 m
Vertikallaster
Last Lasttyp [kN/m] Förklaring
Egentyngder, ovan P 2,859 Tyngder från ovanliggande
Egentyngd, egen P 0,656 Egentyngd vägg, medtas ej, tas med automatiskt i FEM
Snölast A/B 8,003 Snölasten på taket, vertikallast
Vindlast B/C 1,294 Vindlasten på taket, vertikallast
Nyttig, bunden A 0,281 5:2. Vindsutrymme
Nyttig, bunden A 0,197 1. Vistelselast
Nyttig,fri B 0,591 1. Vistelselast
Horisontallaster
Last Lasttyp [kN/m] Förklaring
Vind vindsvåning B/C 0,204 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 8 B/C 0,911 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 7 B/C 2,051 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 6 B/C 3,111 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 5 B/C 4,080 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 4 B/C 4,944 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 3 B/C 5,681 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 2 B/C 6,359 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 1 B/C 7,060 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind grund B/C 7,421 Linjelast efter vägg, varierar med höjden

Laster på Väggtyp 3 Vägglängd = 9,60 m
Vertikallaster
Last Lasttyp [kN/m] Förklaring
Egentyngder, ovan P 2,859 Tyngder från ovanliggande
Egentyngd, egen P 0,656 Egentyngd vägg, medtas ej, tas med automatiskt i FEM
Snölast A/B 8,003 Snölasten på taket, vertikallast
Vindlast B/C 1,294 Vindlasten på taket, vertikallast
Nyttig, bunden A 0,281 5:2. Vindsutrymme
Nyttig, bunden A 0,197 1. Vistelselast
Nyttig,fri B 0,591 1. Vistelselast
Horisontallaster
Last Lasttyp [kN/m] Förklaring
Vind vindsvåning B/C 0,204 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 8 B/C 0,911 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 7 B/C 2,051 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 6 B/C 3,111 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 5 B/C 4,080 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 4 B/C 4,944 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 3 B/C 5,681 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 2 B/C 6,359 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 1 B/C 7,060 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind grund B/C 7,421 Linjelast efter vägg, varierar med höjden



Hela byggnaden (J/N): J Hela planet (J/N): N

Laster på Väggtyp 2 Vägglängd = 9,60 m
Vertikallaster
Last Lasttyp [kN/m] Förklaring
Egentyngder, ovan P 2,859 Tyngder från ovanliggande
Egentyngd, egen P 0,469 Egentyngd vägg, medtas ej, tas med automatiskt i FEM
Snölast A/B 8,003 Snölasten på taket, vertikallast
Vindlast B/C 1,294 Vindlasten på taket, vertikallast
Nyttig, bunden A 4,219 5:2. Vindsutrymme
Nyttig, bunden A 2,953 1. Vistelselast
Nyttig,fri B 8,859 1. Vistelselast
Horisontallaster
Last Lasttyp [kN/m] Förklaring
Vind vindsvåning B/C 0,204 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 8 B/C 0,911 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 7 B/C 2,051 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 6 B/C 3,111 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 5 B/C 4,080 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 4 B/C 4,944 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 3 B/C 5,681 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 2 B/C 6,359 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 1 B/C 7,060 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind grund B/C 7,421 Linjelast efter vägg, varierar med höjden

Laster på Väggtyp 4 Vägglängd = 9,60 m
Vertikallaster
Last Lasttyp [kN/m] Förklaring
Egentyngder, ovan P 2,859 Tyngder från ovanliggande
Egentyngd, egen P 0,469 Egentyngd vägg, medtas ej, tas med automatiskt i FEM
Snölast A/B 8,003 Snölasten på taket, vertikallast
Vindlast B/C 1,294 Vindlasten på taket, vertikallast
Nyttig, bunden A 4,219 5:2. Vindsutrymme
Nyttig, bunden A 2,953 1. Vistelselast
Nyttig,fri B 8,859 1. Vistelselast
Horisontallaster
Last Lasttyp [kN/m] Förklaring
Vind vindsvåning B/C 0,204 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 8 B/C 0,911 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 7 B/C 2,051 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 6 B/C 3,111 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 5 B/C 4,080 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 4 B/C 4,944 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 3 B/C 5,681 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 2 B/C 6,359 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 1 B/C 7,060 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind grund B/C 7,421 Linjelast efter vägg, varierar med höjden



Laster på Väggtyp 5 Vägglängd = 14,00 m
Vertikallaster
Last Lasttyp [kN/m] Förklaring
Egentyngder, ovan P 0,000 Tyngder från ovanliggande
Egentyngd, egen P 2,700 Egentyngd vägg, medtas ej, tas med automatiskt i FEM
Nyttig, bunden A 0,386 5:2. Vindsutrymme
Nyttig, bunden A 0,270 1. Vistelselast
Nyttig,fri B 0,810 1. Vistelselast
Horisontallaster
Last Lasttyp [kN/m] Förklaring
Vind vindsvåning B/C 0,280 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 8 B/C 1,249 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 7 B/C 2,813 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 6 B/C 4,267 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 5 B/C 5,596 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 4 B/C 6,780 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 3 B/C 7,791 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 2 B/C 8,721 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 1 B/C 9,682 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind grund B/C 10,178 Linjelast efter vägg, varierar med höjden

Laster på Väggtyp 6 Vägglängd = 14,00 m
Vertikallaster
Last Lasttyp [kN/m] Förklaring
Egentyngder, ovan P 0,000 Tyngder från ovanliggande
Egentyngd, egen P 1,929 Egentyngd vägg, medtas ej, tas med automatiskt i FEM
Nyttig, bunden A 5,786 5:2. Vindsutrymme
Nyttig, bunden A 4,050 1. Vistelselast
Nyttig,fri B 12,150 1. Vistelselast
Horisontallaster
Last Lasttyp [kN/m] Förklaring
Vind vindsvåning B/C 0,280 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 8 B/C 1,249 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 7 B/C 2,813 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 6 B/C 4,267 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 5 B/C 5,596 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 4 B/C 6,780 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 3 B/C 7,791 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 2 B/C 8,721 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind våning 1 B/C 9,682 Linjelast efter vägg, varierar med höjden
Vind grund B/C 10,178 Linjelast efter vägg, varierar med höjden



 



Vindlaster till FEM-Design
För att få en bättre fördelning av lasterna i 3D-modellen läggs vindlasterna på enligt nedan.

Blåser på kortsida Blåser på långsida

μlovart = 0,85 μlovart = 0,85

μlä = 0,35 μlä = 0,35

μB = 0,90 μB = 0,90

qk och μ är bestämt i tidigare flikar. qk varierar med höjden.

Beräkning av qk kommer från tidigare flik, i tabellerna här redovisas endast qk x μ.

qk * μB qk * μB

qk * μlä

qk * μlovart

Blåst på kortsida

V1

V2 V4

V3

qk * μB qk * μB

qk * μlä

qk * μlovart

Blåst på långsida

V2

V3 V1

V4

Blåser på kortsida Blåser på långsida
Våning V1 V3 V2 V4 V2 V4 V3 V1

z z tot qk Hw ik Hw ik Hw ik Hw ik Hw ik Hw ik Hw ik Hw ik

[m] [m] [kN/m2] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
Vind 0,50 24,70 0,73 0,308 0,127 0,326 0,326 0,308 0,127 0,326 0,326

8 3,00 24,20 0,72 1,377 0,567 1,458 1,458 1,377 0,567 1,458 1,458
7 3,00 21,20 0,68 3,100 1,276 3,282 3,282 3,100 1,276 3,282 3,282
6 3,00 18,20 0,63 4,702 1,936 4,978 4,978 4,702 1,936 4,978 4,978
5 3,00 15,20 0,57 6,166 2,539 6,529 6,529 6,166 2,539 6,529 6,529
4 3,00 12,20 0,51 7,471 3,076 7,910 7,910 7,471 3,076 7,910 7,910
3 3,00 9,20 0,44 8,585 3,535 9,089 9,089 8,585 3,535 9,089 9,089
2 3,00 6,20 0,40 9,609 3,957 10,174 10,174 9,609 3,957 10,174 10,174
1 3,20 3,20 0,40 10,668 4,393 11,295 11,295 10,668 4,393 11,295 11,295

Grund 0,00 0,00 0,40 11,214 4,618 11,874 11,874 11,214 4,618 11,874 11,874



 



FEM-Design Material
Till FEM-Design behöver man veta lite materialdata
I modellen kommer ett antal olika "block" byggas upp, några väggar och ett bjälklag
Använder samma beteckningar här som i programmet för att underlätta
Materialnamn: 39 BL 1,2 (bruks) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 0,700 t/m3 bruks
Elasticitetsmodul, Ed 1 074 776 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 0,430
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Övrigt: E1 är i väggarnas höjdled.

Materialnamn: 39 BL 2,4 (bruks) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 0,700 t/m3 bruks
Elasticitetsmodul, Ed 1 361 593 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 0,430
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Övrigt: E1 är i väggarnas höjdled.

Materialnamn: 39 BL 7,0 (bruks) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 0,700 t/m3 bruks
Elasticitetsmodul, Ed 3 257 722 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 0,430
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Övrigt: E1 är i väggarnas höjdled.

Materialnamn: K-40 + R300 1,2 (bruks) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 0,500 t/m3 bruks
Elasticitetsmodul, Ed 2 559 668 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 1,000
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Övrigt: E1 är i väggarnas höjdled.

Materialnamn: K-40 + R300 2, 4 (bruks) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 0,500 t/m3 bruks
Elasticitetsmodul, Ed 798 839 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 1,000
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Övrigt: E1 är i väggarnas höjdled.



Materialnamn: K-40 + R300 7,0 (bruks) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 0,500 t/m3 bruks
Elasticitetsmodul, Ed 365 631 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 1,000
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Övrigt: E1 är i väggarnas höjdled.

Materialnamn: Bjälklag (bruks) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 1,100 t/m3 bruks
Elasticitetsmodul, Ed 23 782 383 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 0,305
Bjälklagstjocklek, t1= 0,100 m
Övrigt: E1 är i balkarnas riktning, bjälklagets huvudbärning.



Materialnamn: 39 BL 1,2 (brott) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 0,700 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 672 321 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 0,430
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Övrigt: E1 är i väggarnas höjdled.

Materialnamn: 39 BL 2,4 (brott) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 0,700 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 869 264 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 0,430
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Övrigt: E1 är i väggarnas höjdled.

Materialnamn: 39 BL 7,0 (brott) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 0,700 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 2 169 574 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 0,430
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Övrigt: E1 är i väggarnas höjdled.

Materialnamn: K-40 + R300 1,2 (brott) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 0,500 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 1 507 544 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 1,000
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Övrigt: E1 är i väggarnas höjdled.

Materialnamn: K-40 + R300 2,4 (brott) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 0,500 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 474 012 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 1,000
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Övrigt: E1 är i väggarnas höjdled.



Materialnamn: K-40 + R300 7,0 (brott) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 0,500 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 215 572 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 1,000
Väggtjocklek, t1= 0,100 m

Övrigt: E1 är i väggarnas höjdled.

Materialnamn: Bjälklag (brott) Valda dim. förutsättningar
Densiteten, ρ 1,100 t/m3 Säkerhetsklass 2
Elasticitetsmodul, Ed 17 296 279 kN/m2 (E1) Klimatklass 1
Tvärkontraktionstal, υ 0,020 - Lasttyp B
Koefficient, termisk expansion 0,0000 1/˚C

E2/E1= 0,305
Bjälklagstjocklek, t1= 0,100 m
Övrigt: E1 är i balkarnas riktning, bjälklagets huvudbärning.



FEM-Design Styvheter

Bruksgräns

Vägg/vägg Vägg/bjälklag
Väggtyp V1 V1 V3 V3 V5 V5
Våning Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet

[i] Hors. Vert. Hors. Vert. Hors. Vert.
8 1 074 1 074 1 074 1 074 982 982
7 1 074 1 074 1 074 1 074 982 982
6 1 074 1 074 1 074 1 074 982 982
5 1 074 1 074 1 074 1 074 982 982
4 1 074 1 074 1 074 1 074 982 982
3 1 074 1 074 1 074 1 074 982 982
2 1 074 1 074 1 074 1 074 982 982
1 1 074 1 074 1 074 1 074 1 132 982

Grund - - - - - -

Väggtyp V2 V2 V4 V4 V6 V6
Våning Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet

[i] Hors. Vert. Hors. Vert. Hors. Vert.
8 1 074 1 074 1 074 1 074 982 982
7 1 074 1 074 1 074 1 074 982 982
6 1 074 1 074 1 074 1 074 1 871 982
5 1 326 1 074 1 326 1 074 2 901 982
4 1 710 1 074 1 710 1 074 3 932 982
3 2 031 1 074 2 031 1 074 4 781 982
2 2 352 1 074 2 352 1 074 5 629 982
1 2 673 1 074 2 673 1 074 5 803 982

Grund - - - - - -
(tar ej med den vertikala kapaciteten utan den sätts istället till fri)

Vägg/grund

Väggtyp V1 V2 V3 V4 V5 V6
Horisontellt 1 184 3 160 1 184 3 160 1 472 6 143
(tar ej med den vertikala kapaciteten utan den sätts istället till fri)

Vägg/hisschakt

  Styvhet [kN/m/m]
Horis. Vert.
8 623 9 253

(tar ej med den vertikala kapaciteten utan den sätts istället till fri)

Väggtyp LK HL
V1: 8 Vind
V3: 8 Vind
V5: 8 Vind
V2: 8 Vind
V4: 8 Vind
V6: 8 Vind



Brottgräns

Vägg/vägg Vägg/bjälklag
Väggtyp V1 V1 V3 V3 V5 V5
Våning Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet

[i] Hors. Vert. Hors. Vert. Hors. Vert.
8 521 521 521 521 357 357
7 568 521 568 521 357 357
6 766 521 766 521 357 357
5 964 521 964 521 549 357
4 1 162 521 1 162 521 787 357
3 1 352 521 1 352 521 1 010 357
2 1 542 521 1 542 521 1 233 357
1 1 732 521 1 732 521 1 455 357

Grund - - - - - -

Väggtyp V2 V2 V4 V4 V6 V6
Våning Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet Styvhet

[i] Hors. Vert. Hors. Vert. Hors. Vert.
8 781 781 781 781 714 714
7 1 065 781 1 065 781 1 080 714
6 1 783 781 1 783 781 2 405 714
5 2 502 781 2 502 781 3 730 714
4 3 221 781 3 221 781 5 055 714
3 3 823 781 3 823 781 6 147 714
2 4 425 781 4 425 781 7 238 714
1 5 027 781 5 027 781 7 461 714

Grund - - - - - -
(tar ej med den vertikala kapaciteten utan den sätts istället till fri)

Vägg/grund

Väggtyp V1 V2 V3 V4 V5 V6
Horisontellt 2 044 5 750 2 044 5 750 1 799 7 805
(tar ej med den vertikala kapaciteten utan den sätts istället till fri)

Vägg/hisschakt

  Styvhet [kN/m/m]
Horis. Vert.
6 271 6 730

(tar ej med den vertikala kapaciteten utan den sätts istället till fri)

Väggtyp LK HL
V1: 1 Vind
V3: 1 Vind
V5: 1 Vind
V2: 1 Vind
V4: 1 Vind
V6: 1 Vind



Lastkombinationer

Last Lastkombination
1 2 8 9

Permanent last 1,00 Gk 0,85 Gk 1,00 Gk 1,00 Gk

Variabel huvudlast 1,30 Qk 1,30 Qk 1,00 Qk 1,00 ΨQk

Övrig variabel last 1,00 ΨQk 1,00 ΨQk 1,00 ΨQk 1,00 ΨQk

Laster som kan uppträda samtidigt ska kombineras. De laster och lastkombinationer som ska
beaktas vid dimensionering enligt partialkoefficientmetoden finns angivna i BKR04.
Vilken lastkombination som skall användas beror på vilken typ av belastning och effekt som
vill undersökas.

En kort beskrivning av de lastkombinationer som används i detta arbete följer under:

Lastkombination 1 För brottgränstillstånd, är vanligtvis dimensionerande.

Lastkombination 2 För brottgränstillstånd, kan vara dimensionerande om tyngden av en 
byggnadsdel är gynnsam och har betydelse för konstruktionens säkerhet,
t.ex. vid lyftning och stjälpning.

Lastkombination 8 För bruksgränstillstånd, ska användas vid dimensionering mot permanent
skada, t.ex. fortskridande ras .

Lastkombination 9 För bruksgränstillstånd, ska tillämpas vid dimensionering mot tillfälliga 
olägenheter, t.ex. nedböjning.



 



Deformation väggar

V1

LK8 - endast vind
Förskjutning [mm]

Våning per våning total FEMVåning per våning total FEM
8 0,89 39,82 1,47
7 1,90 38,93 1,50
6 2,86 37,03 1,52
5 3,76 34,17 1,48
4 4,59 30,41 1,37
3 5,39 25,82 1,16
2 6,16 20,43 0,85
1 6,94 14,27 0,46

Grund 7,33 7,33 0,06
9,87
25%

LK1 - endast vind
Förskjutning [mm]Förskjutning [mm]

Våning per våning total FEM
8 1,16 51,81 1,85
7 2,47 50,65 1,95
6 3,72 48,18 2,03
5 4,89 44,46 2,05
4 5,97 39,57 1,94, , ,
3 7,00 33,60 1,67
2 8,05 26,60 1,25
1 9,02 18,55 0,68

Grund 9,53 9,53 0,10
13,52
26%

LK9 - endast vindLK9 - endast vind
Förskjutning [mm]

Våning per våning total FEM
8 0,22 9,96 0,36
7 0,47 9,74 0,37
6 0,72 9,27 0,39
5 0,94 8,55 0,395 0,94 8,55 0,39
4 1,15 7,61 0,37
3 1,35 6,46 0,32
2 1,55 5,11 0,24
1 1,73 3,56 0,13

Grund 1,83 1,83 0,02
2,59
26%26%



V2

LK8 - endast vind
Förskjutning [mm]

Våning per våning total FEMVåning per våning total FEM
8 0,89 27,36 1,07
7 1,95 26,47 1,06
6 2,92 24,52 1,04
5 3,62 21,60 0,99
4 3,88 17,98 0,90
3 3,82 14,10 0,77
2 3,65 10,28 0,58
1 3,42 6,63 0,34

Grund 3,21 3,21 0,05
6,80
25%

LK1 - endast vind
Förskjutning [mm]Förskjutning [mm]

Våning per våning total FEM
8 1,15 35,57 1,37
7 2,54 34,42 1,38
6 3,80 31,88 1,37
5 4,71 28,08 1,33
4 5,05 23,37 1,24, , ,
3 4,97 18,32 1,07
2 4,74 13,35 0,82
1 4,44 8,61 0,49

Grund 4,17 4,17 0,08
9,15
26%

LK9 - endast vindLK9 - endast vind
Förskjutning [mm]

Våning per våning total FEM
8 0,22 6,84 0,26
7 0,49 6,62 0,27
6 0,73 6,13 0,26
5 0,91 5,40 0,265 0,91 5,40 0,26
4 0,97 4,49 0,24
3 0,96 3,52 0,21
2 0,91 2,56 0,16
1 0,85 1,65 0,09

Grund 0,80 0,80 0,02
1,77
26%26%



V5

LK8 - endast vind
Förskjutning [mm]

Våning per våning total FEMVåning per våning total FEM
8 6,62 84,58 1,08
7 8,31 77,96 1,06
6 9,74 69,65 1,03
5 10,59 59,91 0,98
4 10,70 49,32 0,89
3 10,33 38,62 0,75
2 9,79 28,29 0,56
1 9,34 18,50 0,32

Grund 9,16 9,16 0,03
6,70
8%

LK1 - endast vind
Förskjutning [mm]Förskjutning [mm]

Våning per våning total FEM
8 8,61 109,96 1,37
7 10,80 101,35 1,38
6 12,66 90,55 1,36
5 13,77 77,89 1,31
4 13,91 64,12 1,21, , ,
3 13,43 50,21 1,04
2 12,73 36,78 0,79
1 12,14 24,05 0,46

Grund 11,91 11,91 0,06
8,98
8%

LK9 - endast vindLK9 - endast vind
Förskjutning [mm]

Våning per våning total FEM
8 1,33 20,82 0,26
7 2,08 19,49 0,26
6 2,43 17,41 0,26
5 2,65 14,98 0,255 2,65 14,98 0,25
4 2,67 12,33 0,23
3 2,58 9,66 0,20
2 2,45 7,08 0,15
1 2,34 4,63 0,09

Grund 2,29 2,29 0,01
1,71
8%8%



 



Kontroll horisontell deformation
Väggegenskaper Använda (bruks/brott)? bruks

Höjden, h = 3000 mm
Bredden, b = 1200 mm
Tjocklek, t = 23,62 mm 64,00 mm
Elasticitetsmodul, Eky = 5000 MPa
Elasticitetsmodul, Ekx = 2150 MPa
Skjuvmodul, Gk = 2100 MPa

Dimensioneringsförutsättningar för skivan

2 γn  = 1,00
Klimatklass 1 γm = 1,00 Ed = 4000,00 MPa
Lasttyp B kr = 0,80 Gd = 1680,00 MPa

Skivverkan - massivträ

1. Skjuvdef. 2. Böjdef.
(Bilder från massivträhandboken)

Den horisontella kraften på väggen, F = 5,30 kN
Förskjutningen av väggen beror av en kombination av olika derformationer
1. Skjuvspäning och skjuvdeformation av element utan fogar

τ = 0,07 MPa δskjuv = 0,12 mm

2. Böjspänning och böjdeformationer av element utan fogar
σ = 2,81 MPa δböj = 3,51 mm

där Δγ är förskjutningen i fogens längdriktning och kk är fogförbandets styvhet.

För att få väggen bredare skarvas skivor samman. Skarven utgörs av en limfog och bidrar till en
förskjutning som kan beräknas enligt nedanstående
3. Förbanskraft och förbandsdeformation med fogar

Dimensioneringsförutsättningar för limme
bruks γn  = 1,00

Klimatklass 1 γm = 1,00
Lasttyp B kr = 0,80

fk = 3,00 MPa

fd = 2,40 MPa

Fv = 13,26 kN
Kraften i limfogen Δγ = 0,08 mm

kk = 170,057 kN/mm
b = 1200 mm

δfog = 0,00 mm

Den totala förskjutningen av väggpartiet fås av: (inget förband, bara en skiva)

δtotal = 3,63 mm

b

h



Deformationsjämförelse mellan handberäkning och databeräkning

Våning Linjelast, Llinje Punktlast, F δtotal Våning   def per våning totalt

8 0,707 kN/m → 0,848 kN → 0,58 mm 8 0,89 mm 27,36
7 1,847 kN/m → 2,217 kN → 1,52 mm 7 1,95 mm 26,47
6 2,907 kN/m → 3,489 kN → 2,39 mm 6 2,92 mm 24,52

5 3,876 kN/m → 4,652 kN → 3,19 mm 5 3,62 mm 21,60

4 4,740 kN/m → 5,688 kN → 3,90 mm 4 3,88 mm 17,98

3 5,477 kN/m → 6,573 kN → 4,50 mm 3 3,82 mm 14,10

2 6,155 kN/m → 7,386 kN → 5,06 mm 2 3,65 mm 10,28

1 6,856 kN/m → 8,228 kN → 5,63 mm 1 3,42 mm 6,63

Grund 7,218 kN/m → 8,662 kN → 5,93 mm Grund 3,21 mm 3,21

∑ = 32,7 mm ∑ = 27,36 mm 0,00

Den deformation som fås av databeräkningarna ligger ca 16% lägre än den som fås av
handberäkningarna. 

V2
LK8 vind huvudlast LK9 vind huvudlast LK1 vind huvudlast

0,89 mm 0,22 mm 1,15 mm

1,95 mm 0,49 mm 2,54 mm
2,92 mm 0,73 mm 3,80 mm
3,62 mm 0,91 mm 4,71 mm
3,88 mm 0,97 mm 5,05 mm

3,82 mm 0,96 mm 4,97 mm
3,65 mm 0,91 mm 4,74 mm
3,42 mm 0,85 mm 4,44 mm
3,21 mm 0,80 mm 4,17 mm

27,36 mm 6,84 mm 35,57 mm

V1
LK8 vind huvudlast LK9 vind huvudlast LK1 vind huvudlast

0,89 mm 0,22 mm 1,16 mm
1,90 mm 0,47 mm 2,47 mm
2,86 mm 0,72 mm 3,72 mm

3,76 mm 0,94 mm 4,89 mm

4,59 mm 1,15 mm 5,97 mm
5,39 mm 1,35 mm 7,00 mm
6,19 mm 1,55 mm 8,05 mm
6,94 mm 1,73 mm 9,02 mm
7,33 mm 1,83 mm 9,53 mm

39,85 mm 9,96 mm 51,81 mm



Hisschakt

En första kontroll av hisschaktets dimensioner kan göras genom att tillämpa elastisk teori.
Räknar även med att schaktet är kvadratiskt med samma tjocklekar på samtliga väggar.

Välj Dimensioneringsförutsättningar

Säkerhetsklass 2 γn = 1,10
γm= 1,25

Ek = 31000 MPa (C25/30) Ed = 22545 MPa

L1 =  hbyggnad = 28,0 m lhiss = 4000 mm
n = antal vån. = 8 st k = 6,50

Med given last ∑Pk = 398,00 kN kan hissdimesionerna bestämmas.

199,90 mm

Avrundar uppåt till närmsta tiotal, thiss = 200 mm
lhiss

thiss
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