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Abstract 

In Sweden there has been a restriction against building wooden houses in more than two floors, but in 
1994 the restriction was remowed. One of the leading companies in industrially produced apartment 
buildings in wood in Sweden is Lindbäcks Bygg AB in Piteå. Today they build apartment buildings 
between two to six storeys, where wind stabilisation is one problem to handle. Lindbäcks use a self-
developed “volumetric element technology” and install nail plates between the volumes to anchor the 
volumes against uplift. 

These nail plates are not free from problems, as they affect the installation procedure and have problems 
with displacement and deformations. For this reason this master thesis work was initiated. The purpose 
of this work is to identify problems that exist today in the stabilising system, what other solutions there 
are and if it possible to build seven storeys buildings with respect to wind stability. The goal is to present 
a new anchoring solution. 

To understand the stabilising system in buildings with volumetric elements, shear wall theory has been 
studied. The actual building system and other types of anchorage systems in the building industry and 
other industries, have also been studied.  

Reference calculation were made on existing projects that were modified to have seven storeys to get a 
range of reference loads. These were compared to the limits of the building system. The results were 
mixed with both good and bad outcome.   

A workshop was held to question the anchorage system that is used today and propose new solutions. 
From this workshop a decision was made to change the direction of work. The focus was changed to 
study if a volumetric element could be made rigid or stiff in order to transfer forces to specific points in 
the structure.  

By placing a truss frame in the walls, force will be transported through the walls down to the next level. 
In the walls there is very little space to create a framework, therefore  cannot have large dimensions. 
Calculations were made and the corner column was used as the component limiting design. The out-
come was mixed but mostly positive. It shows that the framework can redistribute loads from the exist-
ing structure.  

Control design calculations were made on all the components in the framework to find the critical 
component. Not unexpectedly it was the connection between the column and the beam. Alternative 
solutions for this connection have been studied but no final solution is at hand.  

The conclusions from this work is that volumetric element can be made stiffer to support the stabilising 
system.  
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Sammanfattning 

I Sverige har det varit förbud mot att bygga trähus i mer än två våningar, men 1994 togs förbudet bort. 
Ett av Sveriges ledande företag som bygger industriellt producerade flerbostadshus i trä är Lindbäcks 
Bygg AB i Piteå. Idag bygger de flervåningshus i trä mellan 2 - 6 våningar, i och med detta har problem 
runt vindstabilitet uppkommit. De använder en volymbyggnadsteknik som de själva utvecklat och för 
vindstabiliteten används idag spikförband mellan volymerna. 

Dessa förband är inte helt problemfria, då de påverkar montaget och har problem med sättningar. Syftet 
med arbetet är identifiera vilka problem som finns idag med förankringssystemet mot vind, samt om det 
finns någon annan lösning som möjliggör att högre byggnader kan uppföras. Målet med arbetet är att i 
slutänden presentera ett nytt förankringssystem.  

För att få förståelse över stabilisystemet som används i volymbyggda hus har teorier kring skivverkan 
studerats. Vidare har även volymbyggnadssystemet studerats och vilka olika typer av infästningar som 
används i bygg- och i andra branscher.  

Första beräkningar gjordes på gamla projekt som simulerades vara sjuvåningshus för att skaffa referens-
laster, som sedan kunde jämföras med begränsningarna i byggsystemet. Här blev det väldigt blandade 
resultat med både positivt och negativt utfall beroende på byggnadens form.  

Under arbetets gång har även en workshop hållits där nuvarande infästning och eventuella nya lösningar 
diskuterats. Utifrån denna workshop fattades ett beslut om i vilken riktning arbetet skulle fortsätta, 
vilket blev att studera om volymen kan göras styv i sig själv för att styra lastnedtagningen till vissa punk-
ter i byggnaden.  

Genom att placera ett ramverk i ytterväggarna skulle krafter kunna föras neråt i volymerna. I ytterväg-
garna finns det lite utrymme och därför kommer ramverken bli relativt små, men tillsammans kan dessa 
göra stor skillnad på hela husets vindstabilitet. Beräkningar på detta gjordes med hörnpelarna som 
dimensionerande komponent och utfallen blev blandade, men överlag positiva. 

Vidare gjordes kontrollberäkningar på samtliga komponenter i ramverket för att se vilken komponent 
som verkligen blir dimensionerande. Det visade sig inte helt oväntat att infästningarna av pelarna blir de 
dimensionerande komponenterna. Olika alternativ på detta har studerats men ingen riktigt bra lösning 
har identifierats.  

Slutsatserna från detta arbete är att volymen skulle kunna göras styvare för att hjälpa till med vindstabili-
sering och att fortsatta studier på detta borde göras. Förslag på förankringssystem finns i rapporten men 
inte så genomarbetade att de kan börja genomföras i verkligheten. 
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1 Inledning 

Bostadshus i trä byggs på flera olika ställen i norra Europa, USA, Kanada, Japan, Australien och i delar 
av Sydostasien. Det finns olika metoder och traditioner kring hur man bygger i trä. I Japan är det vanligt 
att bygga trähus med ramar av pelare och balkar. Timrade hus förekommer som oftast på små byggnader 
och även byggsystem med massiva träkonstruktioner finns. De flesta hus som byggs i trä använder sig av 
regelverkskonstruktioner som bärverk. I Sverige har flera varianter av denna teknik utvecklats för plats-
byggen, elementbyggsystem och volymbyggsystem. (Träguiden, 2012) 

I Sverige idag finns det inga krav på hur högt man får bygga i trä. Det som bestämmer hur hög en bygg-
nad får vara idag är de funktionskrav som ställs på byggnaden. Dessa krav är att klara brand, ljud, laster 
och isolering enligt gällande bestämmelser. (BBR,2012) 

Idag byggs flera projekt där byggnaderna är 5-6 våningar, detta medför en del utmaningar kring vindsta-
bilitet. För att klara kraven för vindstabilisering så används spikförband i horisontal- och vertikalled för 
att överföra krafter mellan volymenra i ett volymbyggnadssystem. Spikförbanden skapar problem vid 
montering då dessa är ivägen och inte går att montera i den ordning som är bäst för volymerna (R. Roos, 
2012).  

 

1.1  Företagspresentation 

Lindbäcks Bygg AB är Sveriges ledande tillverkare av industriellt producerade flerbostadshus. Husen 
byggs med en volymbyggnadsteknik som grundar sig i att tillverka volymer som sedan transporteras till 
byggarbetsplatsen där de monteras ihop med varandra.  Idag bygger Lindbäcks som högst 6 våningar i 
trä. Det finns en vilja att kunna bygga ännu högre och det är något som de jobbar för att uppnå. Det 
finns en del olika faktorer som påverkar att man inte kan bygga högre och ett av dessa är problem med 
stomstabiliseringen.  

 

1.2  Syfte 

Syftet är att utreda en ny lösning på ett förankringssystem för stomstabiliseringen i volymbyggnadssystem 
med träregelstomme. 

1.3 Mål 

Målet är att ta fram ett konceptuellt förslag på förankringssystem som är utrett både kostruktions- och 
produktionstekniskt för volymbyggnad. 
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1.4  Avgränsningar 

När examensarbetet började fanns det inga avgränsningar mer än att ta fram en ny lösning på förank-
ringssystem som uppfyller alla kraven som ställs enligt Eurocode 5 och andra regelverk. Under arbetets 
gång har olika möten hållits där beslut runt arbetet tagits som gjort att en del saker avgränsats. 

I beräkningarna är en begränsning att bara vindlaster har använts och ingen nyttig last eller snölast tagits 
med. Egentyngd har bara beaktats då den gett positiv inverkan d.v.s. vid lyftkrafter. Detta för att beräk-
ningarna inte är dimensionerande utan görs i utredningssyfte. 

En avgränsning som gjordes efter workshopen kring lösningsgenerering var att inte fortsätta med att 
studera olika infästningsmetoder väldigt noggrant utan istället fokusera på att utreda volymens egen 
kapacitet, genom att se om volymen skulle kunna ta ner laster genom ett ramverk.  
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2 Volymbyggsystem och tillverkningsprocessen 

2.1  Inledning 

Lindbäcks utvecklade sitt byggsystem redan 1994 då det första volymprojektet uppfördes (Lindbacks.se, 
2012). Sedan dess har mycket hänt och idag ser systemet och tillverkningsprocessen ut på följande sätt.  

 

2.1.1 System 

Systemet är en vidareutveckling av det gamla elementbyggandet, som har tagits ytterligare ett steg. Istället 
för att bara skicka plana element (väggar, golv, tak) till byggplatsen monteras dessa ihop till en volym, se 
Figur 1. Volymerna monteras ihop på sådant sätt att golvet och innertaket blir ”inhängda” mellan 
väggarna. Alla ytterväggar på volymerna blir således bärande i den slutliga konstruktionen. Efter att 
volymen är ihopmonterad görs den färdig invändigt och skickas till byggarbetsplatsen. (R. Crocetti, M. 
Johansson, H. Johnsson, m.fl. 2011) 

Volymens mått begränsas av hur stora transporter man får köra på vägarna utan att behöva specialtrans-
port. De vanliga måtten på en volym idag är 4,15*8,6 meter där 4,15 är max mått och 8,6 lämpligt för 
produktion. Väggarna har en maxhöjd på 3 meter och bredden varierar beroende på vilken typ av vägg 
det är. Reglarna är mellan 95-220*45mm med c/c 600mm. Golven består av oftast av 225*42 mm limträ 
eller 195*45mm träreglar mot grundplatta. Innertak består av ett regelverk 120*45mm.  

 

Figur 1 Volymdelar 
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2.1.2 Tillverkingsprocess 

 

Figur 2 Bild över Lindbäcksfabrik 

Processen för att tillverka volymerna görs i en 17400 m2 stor fabrik i Piteå. Här börjar processen med 
tillverkningen av golv-, vägg- och takelement (station A, B, C & D i Figur 2). Dessa skickas inne i fabri-
ken vidare till monteringsstationen (station E i Figur 2) där volymerna monteras ihop, för att sedan 
skickas ut på någon av de tre produktionslinjerna (station F i Figur 2). På produktionslinjen färdigställs 
volymen invändigt så mycket som möjligt. Elektriker, rörmokare och ventilationsmontörer gör klart all 
kabeldragning, rördragning och ventilationskanaler inom volymen och gör avsättningar som sedan 
kopplas samman ute på arbetsplatsen. Målare, golvläggare och plattsättare finns också längs produktions-
linjen, där de går in och målar, lägger golv, kaklar och klinkrar volymerna. Slutligen på produktionslin-
jen monteras fönsterbänkar, köksinredning, lister m.m. Då volymen lämnar produktionslinjen är den i 
stort sett klar för inflyttning. (Lindbäcks produktionssystem, 2012)  

 

Figur 3 Prefabriceringsgrad invändigt i volym 
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När volymen lämnar produktionslinjen täcks den med ett väderskyddande kapell och görs redo för 
transport till byggarbetsplatsen. Medan denna process pågår i fabriken har en annan process börjat ute 
på arbetsplatsen. Där har markarbetet för huset påbörjats. Då marken är klar gjuts en grundplatta till 
huset som skall vara klar tre veckor innan montage på bygget. Plattan behöver vara klar tre veckor innan 
då den används som ”bord” för taktillverkningen på plats. (Lindbäcks produktionssystem, 2012) 

När allt detta är gjort ute på bygget är det dags för montage. Då anländer volymerna med lastbilar till 
byggarbetsplatsen. Man lyfter av taket och märker upp var volymerna ska stå. Därefter börjar montering-
en av volymerna, se Figur 4. Monteringen görs bara om vädret tillåter, det vill säga vid regn skjuts mon-
taget upp för att inte riskera att volymerna utsätts för vatten. Om huset består av så många volymer att 
montaget inte hinner utföras på en dag delas montaget upp i etapper. Etapperna delas upp så att ytterta-
ket alltid kan lyftas på vid dagens slut, så att den monterade etappen får ett nästan färdigt klimatskal. 
Detta görs för att minska behovet av att täcka de monterade volymerna. (Lindbäcks produktionssystem, 
2012) 

Då alla etapper är färdigmonterade ser det ut som att ett färdigt hus står på plats efter bara en/några 
dagar. Det som återstår efter montering är att invändigt sammankoppla rör och kabeldragning mellan 
volymer, sätta lister i öppningar mellan volymer och lägga färdigt golv. Det kan variera mellan projekten 
hur mycket som måste kompletteras på plats. Utvändigt är det fasaden som skall färdigställas, balkonger 
monteras och marken göras klar. (Lindbäcks produktionssystem, 2012) 

 

Figur 4 Processen ute på bygget 
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3 Metod 

3.1  Inledning 

Metoderna i detta examensarbete har vart ganska tydliga att identifiera till en början, då undersökning 
av laster på ett sjuvåningshus skulle tas fram. Efter en tid blev det inte lika tydligt hur fortsättningen på 
examensarbetet skulle komma att se ut. Detta på grund av val som gjordes efter vägen påverkade hela 
utformingen på arbetet. Nedan följer en beskrivning av de metoder som slutligen använts. 

 

3.2  Litteraturstudie 

Som inledning av examensarbetet har en litteraturstudie utförts. Här har fokus legat på att studera 
vindstabilitet hos byggnader för att få bättre uppfattning om vilka krafter som uppstår i byggnader. 
Eftersom Lindbäcks använder sig av skivverkan i modulerna så har fokus legat på detta.  

Då målet är att anpassa ett nytt infästningssystem till volymbyggandet har även byggsystem och infäst-
ningsmetoder studerats inom både byggindustrin och andra branscher.  

 

3.3  Beräkning av skivverkan och lyftkraft 

I takt med att Lindbäcks bygger högre hus kommer lasterna att öka. Beräkning av skivverkan kommer 
därför att genomföras för att se vilka möjligheter/begränsningar som uppstår vid högre byggnader. På 
grund av detta kommer ett antal gamla projekt att beräknas enligt teorier i kapitel 4, men samtliga 
projekt kommer att göras om till sjuvåningshus (fler våningar läggs till). Från denna beräkning kommer 
tre intressanta laster att erhållas. Dessa är kraft/skivenhet, förankringslast och trycklast. Den lasten som 
är intressantast för infästningen är förankringslasten, då det är framförallt den som infästningen skall 
överföra. De andra två lasterna kontrollerar om det är möjligt att bygga sju våningar på grund av andra 
komponenter.  

 

3.4  Intervjuer och diskussioner 

Under arbetets gång kommer intervjuer och diskussioner med anställda vid Lindbäcks att genomföras. 
Detta för att skaffa en bra bild över det problem som finns idag utifrån olika synvinklar. Även intervjuer 
och diskussioner rörande nya idéer och tankar kommer att hållas.  Intervjuerna kommer inte vara styrda 
på något speciellt sätt med olika frågor, då huvudsyftet är att få fram olika personers uppfattningar på 
problemet, dvs. intervjuerna är mera uppgiftslämnande och baserade på fakta.  
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3.5  Workshop  

Då arbetet pågått ett tag och några förslag tagits fram kommer en workshop hållas. Syftet med worksho-
pen är att ta fram idéer på lösningar och studera de olika lösningar som kommit fram utifrån de diskus-
sioner och intervjuer som hållits. Målet med mötet är att slutligen välja ut någon eller några idéer som 
kommer att studeras vidare. Förhoppnings vis leder detta till en användbar produkt ute i produktionen.  

 

3.6  Utredning av vald idé 

Utifrån vilken idé som väljs kan olika metoder att arbeta med vara aktuella. Dock har valet på under-
sökningsmetod blivit att göra beräkningar av styva volymer. Beräkningarna fokuserar på att se vilken 
inverkan volymer kan ha på vindlaster som verkar på flervåningshus. Samt att detaljberäkna olika kom-
ponenter i systemet för att få styva volymer.  
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4 Teori 

4.1  Inledning 

Teoridelen i detta examensarbete kommer till största del att handla om vindstabilitet. Vilka vanliga 
metoder som används för att stabilisera byggnader samt hur man räknar på byggnader som använder sig 
av skivverkan som vindstabilisering.  

Teorier runt beräkningar av krafter och kapaciteter i balkar och pelare kommer inte att tas upp. Dessa 
utförs enligt Eurocode.  

4.2  Stomstabilisering 

Stomstabilisering är en del av den bärande konstruktionen i en byggnad. Den har i uppgift att ta upp 
horisontella krafter och sedan överföra dessa till grunden. Horisontella krafter på en byggnad kan vara 
vindlast och snedställning, men det finns även andra som t ex jordbävningar vilka ger väldigt stora 
krafter i delar av världen dock inte i Sverige. (Isaksson et al., 2010)  

Det finns tre stycken stabiliserandesystem som är väldigt vanliga: fackverk, ramverk & skivverkan. Valet 
av stabiliserande system har stor inverkan på byggnaden då beräkningsätt, byggsätt och ekonomi kom-
mer att påverkas. De olika metoderna används därför inom lite olika områden och har både för- och 
nackdelar. Det är även vanligt att systemen kan kombineras med varandra. (Isaksson et al., 2010) 

4.2.1 Fackverk 

Att använda fackverk som stabiliserandesystem är vanligt då man har pelar-balk system. Det man vill 
uppnå i ett fackverk är att alla krafter skall tas som normalkrafter i stänger och inget moment uppkom-
mer. I byggbranschen används fackverk i hallar och skelettstommar som ett stabiliserande system. Drag-
stag eller trycksträvor sätts in mellan pelarna och balkarna i systemet för att föra kraften nedåt eller i 
sidled genom systemet, se Figur 5 nedan för kraftöverföring. Detta är väldigt kostnadseffektivt då det 
inte behövs några komplicerade knutpunkter för att överföra lasterna. (Isaksson et al., 2010) 



Teori 

10 

 

Figur 5 Fackverk 

 

4.2.2 Ramverk 

Ramverk skiljer sig från fackverk då man istället för att sätta in stag mellan pelare och balkar väljer att 
göra momentstyva hörn som för över krafterna i systemet. Detta leder ofta till mer komplicerade lös-
ningar av knutpunketer som måste klara helt andra typer av laster. Detta leder dock till möjligheten att 
kunna utforma byggnader på ett väldigt fritt sätt då inga stag behövs i byggnaden. (Isaksson et al., 2010) 

 

Figur 6 Ramverk 

 

4.2.3 Skivverkan 

Skivverkan är en vanlig metod för att stabilisera byggnader. I hallbyggnader används ofta skivverkan i tak 
(styvtakskiva) och i flerbostadshus används det i väggar och bjälklag. Det som kännetecknar skivor är att 
de är väldigt styva i sitt eget plan, då krafter tas som skjuvflöden men de har inte alls samma styvhet om 
kraften verkar vinkelrätt mot skivan. (Isaksson et al., 2010) 

 

Figur 7 Skivverkan 

En skiva kan vara utförd i många olika material betong, stål, trä, gips, m.m. Dessa kommer i lite olika 
utseende ute i verkligheten. Betongskivor kan vara väggar och bjälklag, stålskivor ses oftast i form av 
TRP-plåtar, trä och gipsskivor monteras vanligtvis på regelverk inne i byggnader.  
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I volymbyggnadssystem är det trä och gipsskivor som används för att stabilisera byggnader i första hand 
(Johnsson, 2012). Beräkningen av hur mycket en sådan skiva klarar är beroende på hur den monteras. 
Skivor har olika kapaciteter men för att få ut det mesta av dem måste förbanden mot reglarna klara av 
detta också. I Gyprocs handbok har det tagits fram en beräkningsgång som beskriver vilken kapacitetet 
olika skivor får med varierande skruvavstånd och monteringssätt. Nedan visas hur man tar fram kapaci-
teten för ett förband med en stående skiva och stående reglar bakom. (Gyprocs handbok 7, 2007) 

 

Figur 8 Belastad skiva monterad på stående reglar 

        
 

 
       4.1 

                                

                   

                                   

 

4.3  Skiverkan vid vindlast 

För att förklara hur stabilisering med skivor fungerar studeras en envåningsbyggnad med styva skivor på 
regelstomme i ytterväggar och i taket, se Figur 9. Vinden angriper husets långsida där fasaden sträcker sig 
mellan grundplattan och takfoten. Fasaden fångar upp vinden och trycks då mot takskivan och grunden 
(dvs. halva laster går ner i grunden och andra halvan in i taket). Det trycket som uppstår fördelas sig nu 
som en horisontellt utbred last på takskivan som kommer att fungera som en hög I-balk, där kantbalkar-
na fungerar som flänsar och skivan som liv. Genom att verka som en balk kan krafterna överföras till 
gavelskivorna vilka fungerar som upplag. Då kraften är framme i gavlarna för skivorna ner kraften till 
grunden likt en konsol som är fast inspänd. (Carling, 1992) 
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Figur 9 Kraftspel i enplanshus med skivor (Carling, 1992) 

4.3.1 Beräkning horisontallast per skiva 

För att beräkna hur stora laster varje vägg måste klara kan följande beräkningsmetod användas. Vindlas-
ten som verkar på takskivan summeras till en resultant som ligger mitt i huset om det är symmetriskt. 
Denna last skall sedan fördelas på väggarna beroende på deras bärförmåga. Detta görs genom att beräk-
na kraften som varje vägg måste klara. (Gyprocs handbok 7, 2007) 

   
        

     
       4.2 

                  

                              

                

                                          

Denna beräkning görs för samtliga väggar för att se vilken last de behöver klara. 

 

4.3.2 Rotation – Excentricitet  

I en byggnad med skivverkan som stabiliseranden system är det sällan bara ytterväggarna som är stabili-
serande. Man har stabiliserande väggar på olika ställen i byggnaden för att kunna ta hand om hela 
vindlasten. För att kunna betrakta en vägg som stabiliserande måste väggen ha ett stabiliserande system 
och vara kontinuerlig genom hela byggnaden (golv till tak, finns det fönster/öppningar måste den biten 
räknas bort). Då väggarna inuti ett hus sällan är placerade symmetrisk till varandra kan det resultera i att 
ett moment uppstår från vindlasten. Detta för att resultanten från vinden ligger på mitten av huset och 
väggarnas resultant ej gör det (väggarnas resultant är förskjuten från centrum av byggnaden). Detta 
moment måste då tas upp någonstans i huset. (Gyprocs handbok 7, 2007) 
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Figur 10 Excentricitet mellan vind och bärandeväggar 

Storleken på momentet beräknas genom att ta vindlasten gånger excentriciteten.  

               4.3 

där excentriciteten beräknas enligt nedan. Här antas alla väggar ha samma styvhet. 

  
      

   
                          4.4 

                                                    

Den slutliga formeln för att erhålla lasten som verkar på varje enskild vägg ser då ut enligt följande. 

   
        

   
 

             

   
    

                               4.5 

                                                       

(Gyprocs handbok 7 kap.4 2007) 

 

4.3.3 Lyft/tryck i ändreglar 

I verkligheten består sällan en stabiliserande vägg bara av skivor. Ofta är det dörrar eller fönster som gör 
att skivenheterna skiljs från varandra. I Figur 11 visas hur kraftspelet i en stabiliserande vägg med en 
dörr och ett fönster ser ut. I mitten visas krafterna för regelverket i väggen och där ser man att vid varje 
ände och öppning blir det en tryckande eller lyftande kraft i reglarna. Dessa måste kontrolleras så att 
väggen inte lyfter eller knäcks. (Carling, 1992) 



Teori 

14 

 

Figur 11 Kraftspel i regelverk med skivor (Carling, 1992) 

Väggen nedan (Figur 12) visar en vanlig regelvägg med en dörr på mitten. Eftersom stabiliserande väggar 
måste vara kontinuerliga delas väggen upp i två delar. För del 1 kan den tryckande lasten beräknas 
genom att sätta upp en momentjämvikt runt nedersta vänstra hörnet för den delen vilket ger: 

     
     

  
      4.6 

På liknanden sätt kan Vd2 erhållas och tar man moment runt höger hörn erhålls lyftkrafterna. (Gyprocs 
handbok 7, 2007) 

 

Figur 12 Ej kontinuerlig vägg (Gyprocs Handbok 7, 2007) 

 

4.3.4 Flera våningar 

Tidigare har teorier för ett enplanshus beskrivits. För att studera hus med flera våningar så används i 
stort sett samma teorier. 
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Väggar som står vinkelrätt mot vinden överför horisontell last till bjälklagen som de är sammankopplade 
med. Bjälklaget överför sedan lasten till de stabiliserande väggarna som är orienterade i vindens riktning 
på våningen under. På detta sätt överförs en ackumulerande kraft neråt i byggnaden från översta våning-
en ner till grunden. (Källsner och Girhammar, 2009) 

 

Figur 13 Lasttransport genom ett flervåningshus (Källsner och Girhammar, 2009) 

Används denna teori innebär det att utformningen av knutpunkten mellan stabiliserande väggar och 
bjälklag måste klara att överföra lasterna som uppstår. 

  

Figur 14 Infästning av bjälklag (Lindbäcks använder metoden till höger) 

 

4.4  Andra teorier 

Teorin som beskrivits ovanför är en elastisk teori, men det finns även plastiska teorier för skivverkan. 
Dessa har inte studerats då det finns arbeten som visar att de inte ger särskilt stora skillnader i laster 
mellan beräkningarna (Näslund, 2012). Vidare är den elastiska teorin enklare att använda vid beräkning 
och i detta arbete görs beräkningarna för att erhålla referenslaster, inte dimensionerande värden. 
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5 Resultat av beräkningar  

5.1  Inledning 

I detta kapitel kommer resultat från beräkningar av gamla projekt som gjorts om till sjuvåningshus att 
presenteras, samt en del reflektioner runt hur dessa laster kommer att påverka eventuella lösningar i det 
fortsatta arbetet.  

 

5.2  Förutsättningar för beräkningarna 

21 byggnader har studerats för att erhålla krafter som kommer att påverka byggnaderna om de skulle ha 
varit sju våningar. Projekten som studerats är mellan 4 och 6 våningar och för att de ska ge värden som 
ett sjuvåningshus har våningar lagts till (3 meter/våning). Annars har inga förändringar gjorts på husen. 
Planlösningen ser likadan ut och de väggar som tidigare var stabiliserande förblir det och inga nya har 
tillkommit. På vissa projekt kan det ha funnits möjlighet att använda några väggar till som stabiliserande, 
men för att förenkla beräkningarna har dessa inte lagts till. Andra förenklingar som också gjorts är att 
taket har beaktats som 75 % av en vanlig våning föra att slippa räkna om horisontalkraften på grund av 
lutningen på taket. 

Projekten beräknades först med deras verkliga terrängtyp och vindreferenshastighet för att se hur stora 
lasterna blev. Problemet med detta var att lasterna varierade mycket mellan olika projekt och det blev 
svårt att hitta några riktiga samband. Därför ändrades alla projekten till samma terrängtyp och vindrefe-
renshastighet. Detta för att hitta en nivå på lasterna som husen måste klara och hur stor variationen 
mellan projekten är. Först valdes terrängtyp 3 och vindreferenshastigheten 24m/s eftersom de flesta 
husen byggs i Stockholm. Senare ändrades terrängtyp 3 till terrängtyp 2 för att se vilken inverkan det får. 

 

5.2.1 Beräkningar med terrängtyp 3 och vindreferenshastighet 24 m/s 

Beräkningar för dessa 21 projekt har gjorts med skivverkan som det stabiliserande systemet enligt Gy-
procs handbok. Då projekten redan är beräknade enligt BKR har dessa beräkningar fått göras om till 
Eurocode. Resultaten från dessa beräkningar presenteras i nedan sammanställda histogram. För beräk-
ningsgång och exempel, se Bilaga A. 

Ur beräkningarna har 3 olika parametrar presenterats. Dessa är kraften per skivenhet(kN/skiva), tyckk-
raft (kN) på ändregel av bärande vägg och lyftkraft (kN) på ändregel.  

Figur 15 visar den största skivlasten som erhålls i varje projekt och hur de fördelar sig mellan projekten. 
Om lasten ligger under 17,5 kN/enhet kan dessa hanteras i fabriksproduktionen, då en vägg med gips 
och minerit på båda sidorna klarar denna last. Större laster går att ta upp, men leder till betydligt större 
arbetsinsatser t.ex. förstärkning med massiva träskivor.   
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Figur 15 Histogram över skivlaster i olika projekt 

Figur 16 visar största tryckkraften som uppstår i varje projekt samt hur dessa fördelar sig mellan projek-
ten. Kraften som de minsta ändreglarna klarar är 33,6kN vilket motsvarar 2 reglar av 45*95, så högre 
tryck är inget större problem för regeln. Det som kan komma att bli problem vid allt för stora laster är 
trycket på syllen (tryck vinkelrätt fibrerna).  

 

 

Figur 16 Histogram över tryckkrafter 

Figur 17 visar största lyftkraften på ändpelare i varje projekt och hur det fördelar sig mellan projekten. 
Dessa laster är inga problem att ta i själva regeln. Men problemet blir i infästningspunkterna där all last 
skall förankras.  
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Figur 17 Histogram över lyftkrafter 

 

5.2.2 Beräkningar med terrängtyp 2 och vindreferenshastighet 24 m/s 

Då alla hus inte byggs i Stockholm och terrängtypen har stor inverkan på lasten kommer terrängtypen 
att ändras för att se hur stor inverkan det har. Samtliga projekt kommer att beräknas om på samma sätt 
som tidigare med enda skillnaden att terrängtypen har ändrats. Resultatet från dessa beräkningar presen-
teras nedan på samma sätt som för tidigare beräkningar.  

 

Figur 18 visar som tidigare spridningen mellan projektens största skivlaster. Man kan tydligt se att ter-
rängtypen har stor inverkan på skivlasterna och att nästa samtliga går över gränsen för vad som kräver 
större insattser.  

 

Figur 18 Histogram över skivlaster 
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Figur 19 visar tryckkraften på ändpelare och hur den sprider sig mellan projekten. Även här har lasterna 
ökat kraftigt. 

 

Figur 19 Histogram över tryckkrafter 

Slutligen så har även lyftkraften på ändregeln ökat får projekten vilket visas i Figur 20. 

 

Figur 20 Histogram över lyftkrafter 

 
5.3  Sammanfattning av beräkningsresultat 

Det slår väldig mycket mellan vilken terrängtyp husen beräknas i. Skillnaden mellan att räkna på ett 
sjuvåningshus i terrängtyp 2 och 3 ger ca 25 % högre krafter i terrängtyp 2. Som diagrammen tidigare 
visar är de flesta projekten i terrängtyp 2 över de värden som kräver stora åtgärder. Medan i terrängtyp 3 
är det en del projekt som har värden vilka är fullt möjliga att genomföra utan att alltför stora ändringar 
behövs.  

Det som är intressant för fortsättnigen av detta examensarbete är lyftkraften. Studeras lyftkrafterna syns 
även här en stor spridning på krafterna från 0-50 kN i terrängtyp 3. En rimlig last att använda som 
referens till en standardlösning borde ligga runt 30-40 kN då högre laster hinner orsaka ytterligare 
problem i byggnaden t.ex. höga skivlaster och tryckkrafter. 
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6 Idégenerering 

6.1  Inledning 

Genom att intervjua och diskutera med anställda vid Lindbäcks har problemet med dagens metod 
identifierats och även förslag på lösningar kommit fram. I denna del följer hur man gör idag och några 
av de förslag som kommit upp under intervjuerna och diskussionerna. Samt resultatet från workshopen 
som hölls runt problemet. 

 

6.2  Nuvarande lösning 

Idag använder sig Lindbäcks av spikförband för att förankra volymerna i varnadra mellan våningarna. 
Detta är en vanlig metod för infästningar i träkonstruktioner. I volymbyggnadssystem däremot passar 
inte denna metod, då den orsakar problem vid montage av volymerna. Problem som uppkommer är 
framförallt att montageordningen måste anpassas efter förbandens montageordning vilket inte är den 
mest effektiva. Sedan sticker dessa upp ovanför den nivån man monterar på vilket gör att de ofta är i 
vägen. Ytterligare problem är att spikförbanden påverkas kraftigt av sättningar i huset, då dessa antingen 
trycks ihop eller håller isär volymerna då huset krymper/sätter sig. Sättningen uppkommer framförallt 
som en sammantryckning av avvibreringen som monteras mellan våningsplanen och är inte ett resultat 
av att trämaterialet krymper.  

 

 

Figur 21 Spikplåtar mellan våningar 

 
6.3  Krav och problem för infästningar 

För att ett infästningssystem skall passa in i ett volymbyggnadssystem är det några krav som måste uppfyl-
las.  

1. Klara lyftkrafterna 
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2. Uppfylla Ljudkrav och brandkrav  
3. Inte påverka montageordningen för volymbyggnadssystemet 
4. Lätt monterat 
5. Påverkas ej av eventuella sättningar  
6. Ekonomi  

 
Av dessa 6 krav så klarar dagens lösning endast "måste kraven", det vill säga punkt 1 och 2. Förmodligen 
klarar den också punkt 6 då det inte går att få en billigare lösning materialmässigt.  

Kravet att klara lyftkrafterna innebär att infästningen skall ha tillräckligt bärförmåga, för de beräknade 
lyftkrafterna. För att göra det så enkelt som möjligt för projekteringen bör det gå att ta fram lösningar 
som fungerar för olika laster.  

Det är en självklarhet att klara kraven som ställs enligt BBR och andra regelverk måste uppfyllas. Brand-
kravet är inget problem om infästningen ligger inuti väggen. Däremot kan stora och styva infästningar ge 
upphov till ljudbryggor som leder till att ljudkraven inte uppfylls. 

Inverkan på monteringsordningen och att det ska vara lättmonterat är något som bör uppfyllas. Detta 
för att monteringen redan är ett pressat moment som inte behöver ytterligare tidskrävande arbetsuppgif-
ter. Samt att om monteringen inte sker i den vanliga ordningen kan det att medföra andra problem t.ex. 
trapphus kan inte användas som transportväg, arbetsmoment som burkar kunna påbörjas blir framflyt-
tade.  

Påverkas av sättningar är något som infästningarna inte får göra för då förlorar de oftast sin kraftuppta-
gande förmåga.  

 
6.4  Möjliga lösningar 

6.4.1 Gängstång 

I diskussioner med olika arbetsledare och platschefer på Lindbäcks har förslaget om att sätta in gäng-
stänger i väggarna kommit. Detta är en metod som redan används i branschen och skulle kunna fungera. 
Tanken är att skarva en lång gängstång från plattan genom hela huset och sedan förankra den i toppen. 

  

6.4.2 Dragband 

En vidareutveckling på att använda gängstänger var om dessa kunde bytas ut mot dragband för att 
förenkla monteringen. Detta då gängstänger måste skarvas längs vägen men ett dragband går att få i 
exakt den längd som behövs.  

 

6.4.3 Twistlock 

På volymerna monteras idag en styrdubb som skall hjälpa till att styra ovanliggande volym på rätt plats 
vid montage. En tanke har varit att dessa skulle kunna bytas ut mot någonting som kan hålla fast voly-
merna samtidigt. Inom sjöfart används en produkt som kallas Twistlock för att förankra containrar i 
varandra då de staplas på varandra.  
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Figur 22 Twistlock som används till containrar 

Om denna produkt gjordes om och anpassades efter hammarbanden och syllen på volymerna skulle den 
kunna bytas ut mot styrdubben och samtidigt förankra volymerna i varandra.  

 

6.4.4 Bult med låsfunktion 

Ett förslag som kommit upp är att hitta någon typ av bult som har en låsningsfunktion, som går trycka 
ihop men inte dra isär. Det vill säga att det sitter hullingar på bulten som hakar i en förmonterad hylsa, 
även denna ersätter styrdubben. 

 

Figur 23 Idéskiss till räfflad bult 

 

6.5  Workshop 

Då arbetet fortlöpt ett tag har de olika idéerna sammanställts. Dessa togs med till workshopen och 
utvärderades. Workshopen lades upp på följande sätt: 

- Förklaring och genomgång av problemet  
- Egna funderingar kring lösning  
- Genomgång av samtliga personers lösningar (även de som redan tagits fram) 
- Öppen diskussion runt olika lösningar 

Denna metod valdes eftersom att alla medverkande på workshopen inte var insatta i projektet och för att 
även få deras syn på problemet. Personer som medverkade på mötet var projektledare, konstruktörer, 
projektchefer och leankoordinator.  
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6.6  Protokoll från Workshop infästningar 23/8 2012 

6.6.1 Spikförband 

Nuvarande lösning spikförband, monteras på plats och sticker upp då nästa volym kommer och förank-
ras sedan i den.   

Positivt: Lättmonterade(bara att skruva), billig, uppfyller ljud och brand.  

Negativt: Klarar ej sättningar, hamnar omonterbart(mellan lägenhetsskiljandeväggar), stör montage 
allmänt genom att järnen sticker upp.  

 

6.6.2 Dragstag 

Dragstag placeras i modulvägg eller mellan moduler. Förankras i plattan och skarvas upp till toppen där 
den förankras med en spridningsplåt mot volymen.   

Positivt: Billig, klarar sättningar, kan hålla ner flera väggar per stag. 

Negativt: Tidskrävande, svårmonterad, måste kanske efterdras. 

 

Figur 24 Skiss över dragstag mot grund och infästning på sista volym 

 

6.6.3 Styrdubbar – med låsfunktion 

De vanliga styrdubbarna byts ut mot en modell som går att låsa, typ twistlock. 

Positivt: Lättmonterad, bör ej påverkas av sättningar. 

Negativt: Hamnar oåtkomlig, precisions krävande, pris?, höga punktlaster.på träet 
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Figur 25 Skiss på styrdubb med låsfunktion, liknande twistlock 

6.6.4 Styrdubbar med hullingar 

Styrdubbarna med hullingar som hakar i varandra då de hamnar på plats, vilket gör att den kan åka ner 
men inte upp. 

Positivt: Lättmonterad, bör ej påverkas av sättningar. 

Negativt: Går ej lyfta upp modulen för att justera läget, precisionskrävande, pris?, höga punktlaster på 
träet 

 

Figur 26 Skiss styrdubb med "hullingar" 

 

6.6.5 Krysstag 

I väggen sätter man in krysstag av trä eller stål för att ta ner laster.  

Positivt: Klarar höga laster. 

Negativt: Placering- påverkas av planlösning, sättningar, skarv mellan volymer, svåråtkomliga förband. 

 

6.6.6 Vinkeljärn runt syll och hammarband 

Fungerar ungefär som nuvarande metod men monteras fast bara i hammarband och syll. Skulle monte-
ras på flera ställen och inte bara i ändarna på de stabiliserande väggarna. 
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Figur 27 Skiss på vinkeljärn som klämmer runt syll och hammarband 

Positivt: Lättmonterade, pris?  

Negativt: Sättningar?, hamnar omonterbart (mellan LS-väggar).  

 

6.6.7 Styvare volymer 

En lösning som diskuterades var att förstyva hela volymen. Detta genom att skapa ett ramverk som för 
över stabiliserande laster från skivor på mitten av volymerna till hörn vilket gör att förankring bara 
behövs i hörnen. Detta är inte en infästningsmetod i sig men kan kombineras med andra metoder och 
ge effektivare lösningar. 

 

Figur 28 Skiss på ramverk i volymer 

6.6.8 Hullingar 

Genom att fästa någon typ av hullingar (likt ett buntband) på sidan av volymen som klickar ihop med 
den nedre volymen vid montage.  

Positivt: Lättmonterat, klarar sättningar. 

Negativt: Går ej lyfta upp modulen, precisionskrävande, får de plats? 
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Figur 29 Skiss hullingar som sitter runt volymen och hakar i varandra 

 

6.6.9 Vrid lås 

Genom att fästa en krok på den undre volymen och en sprint på den övre skulle man likt ett smyckessk-
rin kunna låsa ihop volymerna. 

Positivt: Lättmonterat. 

Negativt: Precisionskrävande, pris, sättningar. 

 

Figur 30 Skiss vrid lås 

 

6.6.10 Kom aldrig upp - Dragband 

Skulle dragstag kunna bytas ut mot dragband? För att underlätta montage. 

 

6.7  Utvärdering av Workshop 

Workshopen var väldigt givande då nästan samtliga idéer diskuterades och för-/nackdelar med dessa 
hann tas upp. Några dagar efter workshopen togs ett beslut om vilken lösning som skulle utredas. Den 
idé som valdes var att undersöka om volymerna kan göras styvare genom ett ramverk. Fördelen med det 
är att ramverket kan hjälpa till att ta last och infästningspunkterna kan flyttats till hörnen, mer om detta 
i nästa kapitel. 
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7 Utredning av styva volymer 

7.1  Inledning 

Efter att workshopen hade genomförts så beslutades att inte utreda en direkt infästningsmetod mellan 
volymerna, utan undersöka om det är möjligt att skapa ”styvare” volymer.  Idén som kommer att utredas 
är att i ytterväggarna och lägenhetsskiljandeväggar runt volymen skapa ett ramverk som tillsammans med 
den styva takskivan skall kunna överföra last i byggnaden. Detta skall då leda till att all last inte behövs 
tas upp i väggskivorna utan ramverket kommer hjälpa till. Ytterligare fördelar är att det bara skulle 
behövas infästningar mot lyftkrafter i hörnen på volymerna, vilket skulle underlätta vid montage. 

 

Figur 31 Ramverk i hela byggnaden och en volym 

För att kontrollera om ramverket kan föra över laster kommer fyra komponenter att kontrolleras. Detta 
för att se om det är möjligt att skapa ett ramverk med tillräcklig bärförmåga. Det första som kommer att 
kontrolleras är hörnpelarna. Det kommer att göras en förenklad beräkning på dem för att se om pelarna 
klarar laster som uppstår eller hur stort bidrag de ger. Vidare kommer golvbalken och takbalken kontrol-
leras så att lasterna förs över från skivan i taket till pelaren. Slutligen för att allt skall kunna fungera 
måste infästningen mellan pelare och golvbalk kontrolleras då den kommer måsta vara momentstyv.    

  



Utredning av styva volymer 

30 

7.2 Teoretiska aspekter 

 

Figur 32 Volymers samverkan på en våning 

I dag används spikbleck på varje våning för att binda samman volymerna till ett våningsplan. Detta gör 
att volymerna sitter ihop och ifall en rör sig kommer även nästa volym att röras (horisontellt). Så länge 
spikblecken har nog hög bärförmåga bör våningsplanet kunna ses som styvt. Vad gäller lastfördelningen 
i väggen mellan ramverket och skivorna bör det gå att betrakta den som beroende av utböjningen då 
båda teorierna bygger på elastiska samband och därför börjar ta last samtidigt.  

 

Figur 33 Kraftspel i ramverk med en skiva 

7.2.1 Ramverk 

Skapas ett ramverk i ytterväggarna av volymen kommer sträckorna som lasterna skall transporteras att bli 
stora. Börjar man med antagandet att våningsplanen är en styvskiva kan samtliga pelare hjälpa till och ta 
lasten i böjmoment från ett våningsplan till nästa. Detta betyder att om det finns en pelare i varje hörn 
på volymerna så blir det fyra pelare per volym som kan föra kraften neröver i byggnaden. Trots att det 
blir ett stort antal pelare per våningsplan som kan ta upp lasten får man problem att hålla nere dimen-
sionerna då hävarmen från toppen på pelaren ner till basen är ca tre meter.  

 
7.3 Beräkningsgång pelare 

För att det överhuvudtaget skall vara någon idé med att göra volymen styv så måste det kontrolleras om 
bärförmågan på tänkta hörnpelare klarar lasterna som uppstår från vinden. För att detta skall kunna 
göras måste först pelare anpassas så att de ryms i hörnen på varje volym. För att göra det enkelt har bara 
befintliga ändreglar dubblats i bredd och skall kontrolleras vad de ger för kapacitet.  

Beräkningarna görs på de elva senaste projekten, projekten har betraktats som sju, sex, fem och fyra 
våningshus för att se hur stor inverkan pelarna har på olika hustyper. Vindlaster har tagits från tidigare 
beräkningar i rapporten. Pelarnas momentkapacitet har beräknats för att se vilket motstånd de kan göra. 
Då momentkapaciteten beräknas antas pelaren vara fast inspänd i botten och helt fri i toppen, d.v.s. en 
konsol på 2,9 m (se Figur 34). Sen beräknas denna momentkapaciteten om till en lastkapacitet som 
motsvarar en punktlast längts upp på pelaren.  
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Figur 34 Statisk modell av hörnpelare 

I och med att olika väggtyper har olika tjocklekar kommer pelarna som bildas i hörnen att ha olika 
dimensioner. De dimensioner som räknas med i dessa beräkningar är: (Se Bilaga D för beräkningar av 
moment och normalkraft för pelarna) 

Yttervägg – Yttervägg: 220*90 + 90*220  (Mrd y-y = 12,1+4,9 kNm, Vrd = 5,6 kN) 

Yttervägg – LS-vägg: 220*90 + 90*95 (Mrd y-ls = 12,1+2,1 kNm Vrd = 4,7 kN) 

LS-vägg – Yttervägg: 95*90 + 90*220 (Mrd ls-y = 2,2+4,9 kNm Vrd = 2,4 kN) 

LS-vägg – LS-vägg: 95*90 + 90*95 (Mrd ls-ls = 2,2+2,1 kNm Vrd = 1,43 kN) 

I bilden nedan visas hur reglarena ligger iförhållande till varandra.  

  

Figur 35 Vy uppifrån av hörnpelare 

För att beräkningarns ska gå smidigt kommer en del förenklingar att göras då de endast görs för att se 
vilka möjligheter det finns att föra ner lasterna i pelare. Förenklingar och antaganden i beräkningarna är 
följande: 

- Bara vindlasten kommer att tas i beaktning, d.v.s. ingen nyttig last, snölast, m.m. (normalkrafter)  
- Bjälklaget är en styv skiva  
- Fördelningen av olika pelare är ¼ av varje sort 
- Lasten kommer från långsidan 
- Ingen excentricitet i vindlastberäkningen 

I Figur 36 visas hur systemet betraktas.  
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Figur 36 Statisk modell av flera volymer som samverkar 

I Tabell 1 till Tabell 4 redovisas resultat som erhållits vid beräkningarna av pelarna som enda stabilise-
rande system. För att kunna jämföra värdena med gamla beräkningar har även ett ungefärligt värde på 
vilken last väggskivorna skulle behöva ta upp beräknats. Detta genom att kvarvarande last efter att pelar-
nas kapacitet tagits bort fördelas på antalet meter bärande vägg från tidigare beräkningar. 
Formlerna nedan visar hur momentkapaciteten för en våning beräknats och sedan gjorts om till lastka-
pacitet i horisontalled (vindlast). 

Momentkapacitet: 

                                                                     7.1 

Lastkapacitet: 

                                     7.2 

Tabell 1 Pelares inverkan på sjuvåningshus 

Projekt 

Vindlast 
totalt 
[kN] 

Volymer  
per vån 

Kap. 
pelare 
[kNm] 

Kap. 
pelare [kN] 

% av last 
på pelare 

Last 
kvar 

Bärande 
vägg (m) 

kN/m 
bärande 
vägg 

Projetk A 821 24 1015,2 338,4 41% 482,6 104 4,64 

Projetk B 1050 24 1015,2 338,4 32% 711,6 96,1 7,40 

Projetk C 612 12 507,6 169,2 28% 442,8 38,5 11,50 

Projetk D 858 18 761,4 253,8 30% 604,2 86,8 6,96 

Projetk E 576 13 549,9 183,3 32% 392,7 50 7,85 

Projetk F 618 13 549,9 183,3 30% 434,7 50,5 8,61 

Projetk G 848 11 465,3 155,1 18% 692,9 64,9 10,68 

Projetk H 531 6 253,8 84,6 16% 446,4 23 19,41 

Projetk I 1297 20 846 282 22% 1015 116,5 8,71 

ProjetkJ 740 25 1057,5 352,5 48% 387,5 101 3,84 

Projetk K 624 21 888,3 296,1 47% 327,9 72,5 4,52 
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Tabell 2 Pelares inverkan på sex våningshus 

Projekt 

Vindlast 
totalt 
[kN] 

Volymer 
/vån 

Kap. pelare 
[kNm] 

Kap. 
pelare [kN] 

% av last 
på pelare 

Last 
kvar 

Bärande 
vägg (m) 

kN/m 
bärande 
vägg 

Projetk A 706 24 1015,2 338,4 48% 367,6 104 3,53 

Projetk B 901 24 1015,2 338,4 38% 562,6 96,1 5,85 

Projetk C 525 12 507,6 169,2 32% 355,8 38,5 9,24 

Projetk D 737 18 761,4 253,8 34% 483,2 86,8 5,57 

Projetk E 495 13 549,9 183,3 37% 311,7 50 6,23 

Projetk F 531 13 549,9 183,3 35% 347,7 50,5 6,89 

Projetk G 729 11 465,3 155,1 21% 573,9 64,9 8,84 

Projetk H 456 6 253,8 84,6 19% 371,4 23 16,15 

Projetk I 1114 20 846 282 25% 832 116,5 7,14 

ProjetkJ 636 25 1057,5 352,5 55% 283,5 101 2,81 

Projetk K 537 21 888,3 296,1 55% 240,9 72,5 3,32 

 

Tabell 3 Pelares inverkan på fem våningshus 

Projekt 

Vindlast 
totalt 
[kN] 

Volymer 
/vån 

Kap. pelare 
[kNm] 

Kap. 
pelare [kN] 

% av last 
på pelare 

Last 
kvar 

Bärande 
vägg (m) 

kN/m 
bärande 
vägg 

Projetk A 560 24 1015,2 338,4 60% 221,6 104 2,13 

Projetk B 714 24 1015,2 338,4 47% 375,6 96,1 3,91 

Projetk C 416 12 507,6 169,2 41% 246,8 38,5 6,41 

Projetk D 585 18 761,4 253,8 43% 331,2 86,8 3,82 

Projetk E 392,5 13 549,9 183,3 47% 209,2 50 4,18 

Projetk F 421,6 13 549,9 183,3 43% 238,3 50,5 4,72 

Projetk G 578,3 11 465,3 155,1 27% 423,2 64,9 6,52 

Projetk H 362 6 253,8 84,6 23% 277,4 23 12,06 

Projetk I 884 20 846 282 32% 602 116,5 5,17 

ProjetkJ 504 25 1057,5 352,5 70% 151,5 101 1,50 

Projetk K 425 21 888,3 296,1 70% 128,9 72,5 1,78 
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Tabell 4 Pelares inverkan på fyravåningshus 

Projekt 

Vindlast 
totalt 
[kN] 

Volymer 
/vån 

Kap. pelare 
[kNm] 

Kap. 
pelare [kN] 

% av last 
på pelare 

Last 
kvar 

Bärande 
vägg (m) 

kN/m 
bärande 
vägg 

Projetk A 423 24 1015,2 338,4 80% 84,6 104 0,81 

Projetk B 540 24 1015,2 338,4 63% 201,6 96,1 2,10 

Projetk C 315 12 507,6 169,2 54% 145,8 38,5 3,79 

Projetk D 442 18 761,4 253,8 57% 188,2 86,8 2,17 

Projetk E 297 13 549,9 183,3 62% 113,7 50 2,27 

Projetk F 319 13 549,9 183,3 57% 135,7 50,5 2,69 

Projetk G 437 11 465,3 155,1 35% 281,9 64,9 4,34 

Projetk H 274 6 253,8 84,6 31% 189,4 23 8,23 

Projetk I 669 20 846 282 42% 387 116,5 3,32 

ProjetkJ 381 25 1057,5 352,5 93% 28,5 101 0,28 

Projetk K 322,1 21 888,3 296,1 92% 26 72,5 0,36 

 

Sammanfattning 

Det finns mycket i dessa beräkningar som skulle kunna göras bättre för att få en mer exakt beräkning.  

 

Figur 37 Sammanställning över pelares inverkan på total vindlast 

Utfallet från beräkningarna verkar lovande framför allt på lägre byggnader då pelarna i vissa fall kan ta 
uppemot 90 % av lasten. Men spridningen är väldigt stor då vissa byggnader med fyra våningar är nere 
på 30 %. Anledning till detta är att byggnaderna är långa och smala, samt ofta har öppna planlösningar.  

En sak som måste undersökas om denna metod har tänkts användas i framtiden är hur stor del av 
lasterna som verkligen går i pelarna. I och med att pelarna är beräknade efter balkteorin som är en 
elastiskmetod på samma sätt som skivverkan bör utböjningar kunna undersökas för att se hur stor 
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möjlighet det finns att pelarna kan ta stora laster.  I dessa beräkningar har bara befintliga reglar dubble-
rats (en regel till har lagts bredvid) vilket tyder på att det finns möjlighet till att kunna använda större 
pelare i volym hörnen.   

 

Figur 38 Återstående last för skivor att ta upp 

I tabellerna syns att de resterande krafterna som skivorna skulle behöva klara är betydligt lägre än vad 
som tidigare erhållits. Dock är dessa värden inte helt tillförlitliga, då detta är medellasten på skivorna 
och ingen excentricitet är inräknad. Trots det ser värdena väldigt lovande ut, då de är under den kapaci-
teten som t.ex. en gips + minerit kläddvägg klarar. Även här ser man en mycket stor variation bland 
värdena.  

 
7.4  Golvbalk 

Efter beräkningarna på hörnpelarna fortsätter utredningen med nästa komponent, golvbalken. Proble-
met med golvbalken är om skivlasterna blir stora och skapar tryck/lyftkraft i balken. Beroende på förhål-
landena runt balken kommer detta att medföra olika problem.  

Är skivan placerad så att en öppning ligger mitt under den kan balken betraktas som fritt upplagd med 
punktlast på mitten. Detta betyder att balkens böjmotstånd måsta vara så pass stort att balken kan föra 
över lasten till stöden från skivan utan att det blir några märkbara deformationer i den. Blir det stora 
deformationer kommer balken att trycka på innertaket på den undre volymen. Detta problem uppstår 
dock inte om det är en kontinuerlig vägg genom hela huset, likt skivberäkningarna.  

 

Figur 39 Kraftspel i ramverk med en skiva 
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Men problemet är inte löst bara för att det är en kontinuerlig vägg. Då får man istället problem med 
lyftkrafterna. Som tidigare sagts vill man med styvare volymer uppnå att infästningar bara ska behövas i 
hörnen. Problemet med att få lyftkrafter mitt på balken är att balken på samma sätt som för tryck måste 
föra lasten från mitten till stöden, om den inte förankras mot nedanstående volym/grund på mitten. 

Det som måste kontrolleras på golvbalken är om den har nog högt böjmotstånd för att föra över lasten 
till stöden. Om det blåser på kortsidan kommer golvbalken att ha L=8,6 meter, dock känns det inte 
realistiskt att räkna på 8,6 meter då det aldrig är en sådan stor öppning under en skiva. De största öpp-
ningarna är 4,6 meter vilket vore ett mer realistiskt spann för balken att klara.  

 

Figur 40 Statisk modell av golvbalk 

För beräkningsexempel se Bilaga E. I Tabell 5 nedan presenteras momentkapaciteten, tvärkraftskapacitet 
och vilken punktlast tvärsnitten klarar från skivan efter att samverkan mellan moment och tvärkraft 
beräknats.  

Tabell 5 Bärförmåga golvbalkar 

    Max last från skiva 

Tvärsnitt L Momentkapacitet Tvärkraftskapacitet Mitt Sida 

195*90 8,6 9,48 21,71 15,7 9,1 

195*90 4,6 9,48 21,71 15,7 10,6 

195*45 8,6 4,74 10,85 7,8 4,5 

195*45 4,6 4,74 10,85 7,8 5,3 

220*45 8,6 6,03 12,25 10 5,8 

220*45 4,6 6,03 12,25 10 6,8 

 

Sammanfattning 

I Tabell 5 ser man att golvbalken inte klarar så höga laster trots förändringar. Räknar man om punktlas-
ten som balken klarar till horisontellt tryck på väggskiva motsvarar det mellan 1,8 - 6,3 kN. Dessa skivlas-
ter är inte särskilt höga och kommer inte alls upp i de laster krävs. Men med pelarnas hjälp på låga hus 
kan man vara nere på dessa laster i bästa fall. Oftast borde det finnas nog med stabiliserande väggar i 
huset för att kunna ta ner trycklaster utan att dessa skall hamna i öppningar. Problemet med lyftkrafter-
na kvarstår dock. Men räknar man med egentyngder bör en mothållande kraft kunna hjälpa till att 
minska momentet i balken.  
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7.5  Kantbalk 

Kantbalk är en komponent som inte borde ha några problem att klara uppkommande laster. Detta 
eftersom taket betraktas som en styv skiva, kommer kantbalken bara behöva föra över krafter till pelare 
och väggskivor i form av normalkrafter.  

På följande sätt betraktas kantbalk en. 

 

Figur 41 statisk modell av kantbalkar 

Görs dessa beräkningar för olika tvärsnitt visas att det inte behövs stora dimensioner för att komma upp 
i relativt hög kapacitet på kantbalken. Dessa värden är beräknade med knäcklängd på 0,6 m och 1,2 m 
(över dörr). Det kan naturligtvis förekomma större öppningar men då är takbalken oftast förstärkt för att 
klara nedböjningarna. Därmed är det inga problem att kunna förstärka den mot normalkrafterna också.  

För beräkningar se Bilaga F, i Tabell 6 nedan följer kapaciteten för några tryckta kantbalkar. 

Tabell 6 Bärförmåga kantbalkar 

Dimensioner 
[mm*mm] Lc [m] 

Normalkraftskapacitet 
[kN] 

90*95 0,6 121,3 

90*95 1,2 102,2 

45*220 0,6 118,3 

45*220 1,2 48,2 

45*120 0,6 64,5 

45*120 1,2 26,3 

 

Sammanfattning 

Utifrån beräkningarna kommer inte kantbalk en att vara den dimensionerande komponenten i ramver-
ket, vilket misstänktes på förhand. Dock borde inte kantbalken dimensioneras allt för liten då den skall 
föra över last i systemet. Den bör inte bli vekare än övriga konstruktionen.  

 

7.6  Infästning hörn 

Den sista komponenten som måste beräknas i systemet är infästningarna. Beräkningarna på hörnpelarna 
som gjorts ovan är gjorda med tanke att de nedre hörnen på volymerna är momentstyva eller åtminstone 
klarar de moment som uppstår i pelarna. Beräkningarna valdes att läggas upp på detta sätt med tanke på 
att en spikplåt skulle ta upp momentet mellan pelare och golv. Då skulle inte infästningen påverka 
planlösningen/insidan av volymen på något sätt, eftersom att spikblecket skulle kunna hållas inom 
måtten för väggen och golvet. 



Utredning av styva volymer 

38 

 

Figur 42 Hörn med spickbleck som inte påverkar volymen invändigt 

Tanken att kunna fästa in hörnet på detta sätt hade varit väldigt flexibelt och skulle kunna användas på 
samtliga volymer. Dock när beräkningarna på spikavstånd och virkets hållfasthet görs (i kapitel 7.7) inser 
man att det blir problem att rymma plåtarna. Problemet ligger framföra allt i att syllen bara är 90 mm 
hög. Spikbleck har inte någon som helst möjlighet att ta upp samma storlek på laster som pelaren kan 
klara på bara 90 mm. En möjlighet här är att lägga in en större syll eller gör en vot på syllen där spik-
blecket kan fästas. För att inte komma innanför volymen kan man sträcka sig till en höjd på 220 mm. 
Trots detta kan det bli problem att klara lasterna.  

  

 

Figur 43 Hörn på volym utifrån 

En del beräkningar har utförts där olika utformningar på spikbleck används. Den momentkapacitet som 
spikblecken måste komma upp i är 17 kNm där två ytterväggar som möts. Med en bredd på 220 mm är 
det nästan omöjligt att komma upp i sådana stora infästningslaster utan att göra spikblecken väldigt 
långa och med väldigt många spikar.    

 

7.7 Beräkningar av förbandets hållfasthet 

7.7.1 Kapacitet per förbindare 

För att ge en bild över hur mycket ett förband enligt Figur 42 klarar så presenteras ett fiktivt beräknings-
exempel nedan. 

Från Eurocode 5, förband stål mot trä används följande formler:  
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      7.5 

                                                 

                          

                        

                                                        

För en förbindare med d = 6 mm och en förankringslängd på t = 80 mm får man följande bärförmåga 
per förbindare.   

       

             

                                 7.6 

          

           

                                   7.7 

                                                        

 

         

 
 
 

 
 

                              

              
       

         
                       

                                    

   7.8 

Slutliga värdet på förbindarnas lastkapacitet är då. 

      
          

  
 

        

   
               7.9 

Detta värde säger inte så mycket just nu i och med att det beror i stor utsträckning på hur infästningen i 
övrigt ser ut och vilka laster som verkar. Jämförelser med detta värde kommer att göras längre fram. 
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7.7.2 Tillåtna avstånd mellan förbindare 

 

Figur 44 Tabell från Eurocode 

I Figur 44 visas beräkningarna för avstånd mellan spikarna i ett förband. För detta fall gäller följande 
beräkningar:   

                                                              

                                                     

                                     

                                           

Gör man dessa beräkningar så får man följande avstånd mellan spikarna: 

                      

              

               

                        

Ska man anpassa den liggande regeln efter dessa värden kommer det att gå stora ytor till bara kantav-
stånden. T.ex. för att få in en horisontell rad med spik måste regeln minst ha en höjd på 120mm 
(60+60). Då regeln max kan göras till 220 mm har man bara 100 mm att rymma fler förbindare på. För 
en spik med diametern 6 mm går det att rymma fyra spikrader, men ökas spikdiametern kommer det 
inte rymmas så många rader.  
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Figur 45 Begränsad höjd för att inte påverka volymen invändigt 

  

7.7.3  Polärkoordinater  

En fiktiv infästning tas fram med syftet att se vilka laster som kommer uppstå i spikarna med momentet 
från en pelare, dvs. max 17 kNm. Se Figur 46 för tänkta infästningen. Längden (450mm) har bara 
uppskattats och sedan har antalet spik som ryms beräknats. 

 

Figur 46 Fiktiv infästning 

I infästningen ryms det totalt 20 spikar (4 rader med 5 spik i varje). För varje spik beräknas sedan det 
polära tröghetsmomentet utifrån koordinatsystemet som är ritat i Figur 46.  
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Tabell 7 Polära koordinater och polärt tröghetsmoment för förband 

Spik Koordinat 
x-led 

Koordinat 
y-led 

(X^2+Y^2) 

1 50 144 23236 

2 50 72 7684 

3 50 0 2500 

4 50 -72 7684 

5 50 -144 23236 

6 -50 144 23236 

7 -50 72 7684 

8 -50 0 2500 

9 -50 -72 7684 

10 -50 -144 23236 

11 20 144 21136 

12 20 72 5584 

13 20 0 400 

14 20 -72 5584 

15 20 -144 21136 

16 -20 144 21136 

17 -20 72 5584 

18 -20 0 400 

19 -20 -72 5584 

20 -20 -144 21136 

  Summa: 236360 

 

Summan längst ner i Tabell 7 är det totala polära tröghetsmomentet för alla spikar. Vidare beräknas 
medel lasten/spik enligt:  

   
     

  
       7.10 

                                                

                        

                       

                           

   
        

       
              7.11 

Denna last är mycket större än kapaciteten som erhölls i kapitel 7.7.1, spikarna klarar bara 23 % av 
lasten. Vänder man på det och beräknar vilken moment spikarna klarar, blir det 3,9 kNm. 

 

7.8  Andra infästningar 

Den infästningen som presenterats ovanför har ett ytterligare problem. Den kan bara monteras på en 
sida av pelaren. I Figur 47 syns att den inre pelaren inte kan monteras på samma sätt som pelaren med 
långsidan mot kanten. Det vill säga infästningen kan bara ta moment i en styv riktning. Det måste 
användas någon mer metod för att fästa in pelaren i den andra riktningen. 
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Figur 47 Hörn på volym där det blir svårt att sätta spikbleck 

Ett sätt att lösa problemet är att använda sig av en fyrkantig hörnpelare då får man två likadana sidor. 
Detta medför förstås en del andra konsekvenser i både fabrik och ekonomiskt vilket måste ses över. 
Samt att en låg nyttjandegrad på pelaren erhålls då infästningen blir den dimensionerande komponen-
ten.  

Det finns andra lösningar som skulle kunna användas i hörnen, men som sagt ska dessa helst inte 
påverka volymerna invändigt. Tittar man i protokollet från workshopen syns att det sitter strävor i 
hörnen på skissen. Detta skulle förmodligen vara en bra lösning som klarar lasterna och inte bli den 
dimensionerande komponenten. Strävor går inte placera över allt då det ibland ligger öppningar i väg-
gen nära hörnen av volymerna. För att få en jämförelse mot spikblecken, undersöks strävor i hörnen mer 
noggrant. 

Ett annat sätt att få ett momentstyvt hörn skulle kunna vara att använda en ”kil” av något slag för att 
fästa ihop pelaren med kantbalken. En sådan lösning får däremot samma problem som strävor då den 
påverkar volymen invändigt. En kil kan inte vara hur stor som helst, för att den ska rymmas mellan 
reglarna får den inte vara större än 550 mm.   

 

Figur 48 Kil i volymhörn 

 

7.9  Strävor 

Lösningarna hur strävor kan placeras i hörnen är många. Beroende på hur strävorna placeras fås olika 
typer av laster i dessa. Samt beroende på vad man använder för ”sträva” så tar den olika laster. Ett alter-
nativ att använda som sträva är dragstag/dragband. Dragband/dragstag tar bara laster i drag och måste 
därför läggs som ett kryss för att ta laster i två riktningar. Det leder dock till lyftkrafter i två punkter 
vilket ger fler förankringspunkter. Använda sig av strävor i form av trä eller stålreglar är ett alternativ 
men dessa kan bli mer komplicerade att montera. Tillverkas dessa i trä måste de fällas in mellan reglarna 
för att rymmas, i stål kan det gå att lägga en stål sträva utanpå reglarna. Detta så länge den inte blir för 
tjock, i och med att volymerna står bara 22 mm ifrån varandra. 



Utredning av styva volymer 

44 

 

Figur 49 Placering för dragstad och för strävor (H=3 m) 

 

7.9.1 Dragband 

Kraftspelet för den vänstra bilden i Figur 49 blir till fördel för pelarna, då de endast kommer utsättas för 
normalkrafter och inget moment. Krafterna i pelarna och strävorna beräknas som ett fackverk och 
beroende på hur strävorna placeras fås olika laster. Fortsätter vi studera den vänstra bilden i Figur 49 så 
får vi följande krafter i dragbandet:  

         
 

      
        7.12 

Pelaren får olika laster beroende om man är över eller under knutpunkten på mitten. 

                                     7.13 

                                                   7.14 

Då beräkningar görs inser man att den last systemet kommer att klara är inte beroende på själva staget 
eller pelarna utan det kommer åter igen ner till själva infästningen av strävan/dragbandet. Har man ett 
dragband borde det kunna förankras i en plåt på hörnet för att få en större yta att fästa mot virket.  

 

Figur 50 Förslag till spridplåt för dragstag 

Skulle en plåt utformas på detta sätt kan man ta ner mycket större laster än om dragbandet sätts direkt i 
virket. På samma sätt måste en lösning för mitten av pelaren tas fram så att dragbandet inte behöver 
fästa i virket. Görs en sådan lösning och samma förbindare som tidigare beräknats kommer förbandet 
att klara: 

                                         7.15 

Endast dragkrafter förekommer i förbandet. Problemet blir som tidigare att på något sätt måste infäst-
ningspunkterna göras större.  För som i Figur 51 kommer dragbandet att fästas mot två kortsidor (45 
mm). Görs ingen åtgärd kommer det att rymmas ca 3 - 4 spikar vilket motsvarar en horisontell last på 
4,5 - 6kN med 6 mm spikar. 
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Figur 51 Volymhörn 

 

7.9.2 Tryck-/dragsträvor 

Använder man sig av tryck och drag strävor kan dessa placeras på samma sätt som dragbanden i Figur 
49. Problem med strävor är att de kommer att ge lyftkrafter i två punkter, eftersom de kan ta last oavsett 
vilket håll vindlasten kommer från. Att placera strävor likt dragband blir samma sak som ett kryss med 
dragband. Strävor skulle kunna användas genom att bara sätta dessa i ett hörn, se Figur 49 höger bild.  

 

Figur 52 Fackverk i hörn 

Placeras strävorna som den högra bilden i Figur 52 kommer det likt dragbandsberäkningarna att kunna 
beräknas enligt knutmetoden, vilket gör att endast normalkrafter verkar i strävorna. Problemen blir här 
att infästningarna kommer att bli både tryck- och dragbelastade. Tryckbelastade förband med strävor är 
bra då lasten förs över via direktkontakt mellan virket. Dragbelastade förband överför laster via förbin-
darna vilka ofta behöver mycket plats för att rymmas. Se Figur 53 för möjligt utrymme för förband. 

 

Figur 53 Plats för infästningar av strävor, (a)95*45 sträva, (b) och (c) 170*45 

Placerar strävorna som vänstra bilden i Figur 52 så skapas ett styvt hörn som kan föra lasten vidare ner i 
pelaren. Detta är en lösning som ger samma laster i pelaren som ett vinkeljärn skulle ge. Börjar denna 
lösning studeras ser man att lasterna blir i liknande storlek med att sätta ihop strävorna. Skillnaden blir 
att pelaren utsätts för moment i vek riktning, dock kan pelaren alltid fästas i intilliggande vägg vilken får 
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ta momentet i styvriktning. Men detta skall has i åtanke då pelaren fort kan bli en dimensionerade 
komponent.  

7.9.3 Summering 

Det finns problem med båda dessa metoder. Dragband får man problem med framför allt infästningen 
men löser man det borde detta vara en användbar lösning. Strävorna har också problem med infästning-
arna, då interna krafter även här blir väldigt stora. Men används inte strävorna som ett fackverk kommer 
även pelarens dimensioner att ha betydelse.   

 

7.10 Stelt hörn  

I volymhörn skulle t.ex. en plywoodskiva kunna placeras, för att göra hörnet styvt. Detta skulle ge samma 
effekt som att använda vinkeljärn. Hörnpelaren skulle som med vinkeljärn ta lasterna som moment och 
tvärkraft ner till den under volymen.  

 

Figur 54 Plywood eller annan typ av skiva i hörnen 

Skivan som placeras i hörnet skulle kunna vara av en mängd olika material, första tanken var att den 
skulle limmas på plats. Detta för en enkel montering och att det från beräkningarna av vinkeljärnet 
visats att det är svårt att få plats med tillräckligt många förbindare. 

 

Figur 55 Potentiell utformning på hörnskiva 

Lim har en skjuvhållfasthet på ca 3MPa (H. Johnsson et al. ,2003), jämför man det med vad pelarna i 
kapitel 7.3 har för horisontell lastkapacitet, visar det sig att det inte behövs så stor area för att kunna ta 
upp dessa laster. 

  
 

 
   

 

 
      7.16 



Utredning av styva volymer 

47 

 

                          

                      

  
     

    
                 7.17 

Rymma en limmad yta på 1860 mm2 är inte något problem. Med en bredd på 20 mm behövs då en 
längd på ca 93 mm.  
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8 Slutsatser 

8.1  Beräkning av sju våningar 

Beräkningarna från sju våningsbyggnader gav väldigt blandade resultat, både positiva och negativa. 
Positivt var att med rätt förutsättningar kan man bygga sju våningar med volymbyggnader utan större 
ingrepp. Negativt var samtidigt att genom byte till terrängtyp 2, måste stora förändringar göras på de 
flesta projekten för att klara vindlasterna. Det tyder på att den teknik som används nu börjar närma sig 
gränsen för hur högt det går att bygga. Om man vill bygga högre hus i trä måste nya tekniker utvecklas.  

Utifrån lastberäkningarna visas även att det blir stora lyftkrafter. Den typ av infästning som undersöks 
kommer därför behöva klara stora laster. Vill man fortsätta bygga högre hus kommer förmodligen fler 
komponenter att behöva kontrolleras mot allt större laster.  

 

8.2  Diskussionerna & workshopen 

Diskussionerna med olika anställda vid Lindbäcks har varit givande och en bred syn på problemet har 
skapats. Att dagens infästningsmetod är svårt att passa in i montagen av byggnaderna var ett problem 
som fort kom fram. Sedan störs även montaget av infästningarna, då dessa är i vägen på nästa våning. 
Rent konstruktionsmässigt är problemet att infästningarna inte klarar sättningar som uppstår i huset. 
Dessa var de största problemen som kom fram rörande dagens metod.  

Utifrån alla diskussioner är det tydligt att det finns olika lösningar på problemet. Sammanfattas work-
shopen blev resultatet bra, eftersom nästan alla idéer hann granskas och efteråt kunde en fortsatt inrikt-
ning på arbetet väljas. 

Tabell 8 Sammanfattning metoder från workshop 

Ideér Positivt Negativt 

Spikförband Lättmonterad,  bilig, ljud 
och brand 

Sättningar, omonterbart, stör 
montage 

Dragstag Bilig, sättningar, håller 
ner flera väggar 

Tidskrävande, svårmonterade, 
kan behövas efterdras 

Styrdubbar Lättmonterad, bör ej 
påverkas av sättningar 

Hamnar oåtkomlig, precisions-
krävande, pris?, höga punktlas-

ter på trä 
Styrdubb med 

hullingar 
Lättmonterad, bör ej 
påverkas av sättningar 

Går ej lyfta upp modulen för 
att justera läget, precisionskrä-
vande, pris?, höga punktlaster 
på träet 
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Krysstag Klarar höga laster Placering påverkas av planlös-
ning, sättningar, skarv mellan 

volymer, svåråtkomliga förband 
Vinkeljärn runt syll 
och hammarband 

Lättmonterade, pris Sättningar?, hamnar omonter-
bart 

Hullingar Lättmonterat, klarar 
sättningar 

Går ej lyfta upp modulen, 
precisionskrävande, får de plats 

Vridlås Lättmonterat Precisionskrävande, pris, 
sättningar 

 

 

8.3  Styva volymer 

Tanken med att göra volymerna styvare är en idé som skulle underlätta mycket för vindstabiliteten. 
Detta syns framför allt i beräkningarna av pelarnas bidrag till att bära horisontal lasten där allt från 16 - 
92 % kunde tas av pelarna om de kunde ta moment i botten. Skulle detta kunna utnyttjas bättre skulle 
problemen med höga skivlaster och lyftkrafter minskas.  Tanken med styva volymer är inte riktigt i hamn 
ännu då en komponent i systemet är mycket svagare än de övriga. I dagsläget är det infästningarna av 
pelaren som inte klarar samma laster som övriga systemet.  Samt att många komponeter i systemet skulle 
kunna göras ytterligare större för att öka deras lastkapaciteter. 

8.4  Infästningslösningar för styvare volymer 

På förhand var det inte oväntat att infästningen skulle bli den avgörande komponenten i systemet. Detta 
i och med att det är väldigt dåligt med plats i hörnen av volymerna. Efter att ha sett vilken inverkan 
pelarna kan göra skulle det vara bra om en infästning skulle kunna ta upp dessa laster.  

Lösningen med spikbleck i hörnen är ingen bra idé, då den inte klarar dessa laster. Dessutom är de 
beräkningar som gjorts för ett stort spikbleck. Att göra det ännu större är inte enkelt samt att i dessa 
beräkningar är inte gruppeffekten på spikarna inkluderad. Sedan blir det tidskrävande då det behövs ca 
40 spik/bleck i varje hörn på väggarna.  

Två andra metoder som också tas upp i rapporten är att använda dragband eller strävor. Dragband 
känns som den mest realistiska metoden att försöka implementera i byggsystemet. Men även den har 
problem med infästningarna som måste tas ställning till. Att använda strävor har också sina problem 
men framför allt då de ska ta upp dragkrafter och det inte finns så mycket plats för infästning. 

Kilar i varje hörn verkar väldigt lovande då de kan ta upp de lasterna mellan pelare och tak utan pro-
blem. Problemet med att limma är att det ska ske under väldigt kontrollerade former. För denna lösning 
måste fler beräkningar göras för att se om den klarar alla påfrestningar. Där kommer förmodligen drag-
ning mellan kilen och pelaren kommer vara den svagaste komponenten. Sedan har den samma problem 
som strävorna, det vill säga den påverkar volymen invändigt då en öppning inte kan dras hela vägen ut 
till väggen och på så vis inte kan användas överallt.  
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9 Diskussion 

9.1 Inledning 

Det finns helt klart flera saker man skulle kunna fortsätta att utreda och undersöka kring detta område. 
I denna del nämns några delar som borde undersökas närmare och vilka delar i rapporten som skulle ha 
gjorts bättre/mindre förenklat.  

9.2  Beräkningar 

Från beräkningarna kan man se att värdena mellan projekten är väldigt varierande med samma yttre 
förutsättningar. Detta skulle var något man kan undersöka ytterligare för att se vilken typ av projekt som 
är ”gynnsamma” att bygga som höga hus. Detta skulle kunna göras genom att studera planlösningar och 
placering av stabiliserande väggar.  

9.3 Volymer och infästningar 

Runt beräkningarna av styva volymer finns det en hel del antaganden och förenklingar som är gjorda. 
Många av dessa skulle säkert kunna göras som labbförsök för att se hur utfallet blir i verkligheten. Ett 
labbtest som skulle kunna genomföras är att horisontal belasta en vägg med inspända pelare och en skiva 
på mitten. Detta för att se var lyftkrafterna blir störst och hur lastfördelningen mellan komponenterna 
blir.  

Sedan har målet med detta examensarbete inte uppnåtts då ingen slutlig infästningsmetod mellan 
volymerna bestämts. Det går även här att fortsätta utreda och undersöka vilka metod som är mest an-
vändbar. Även hur volymer kan göras styvare går att undersöka mera.   

Sedan finns det aspekter som detta examensarbete inte alls har tagit i någon större beaktning och det är 
t.ex. ekonomi.  

Slutligen, att kunna tillgodoräkna sig lastöverföring via pelare genom en styv volym kan absolut göra 
skillnad i vindstabilitet och är något som borde studeras vidare.  
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Bilaga A Beräkningar vindlaster 

I dessa beräkningar har Eurocode och Gyprocs handbok använts som referens för att genomföra beräk-
ningarna för de olika projekten. Nedan följer ett exempel på hur ett av projekten har beräknats, de 
övriga projekten har sedan beräknats på samma sätt.  

Indata:  

 Husethöjd = 23,9 m , Husetbredd = 13,06, Husetslängd = 28,22 m  

 Våningar = 7 st, Våningshöjd = 3 m,  

 Terrängtyp 3, Vindreferenshastighet = 24 m/s.  

Först beräknas huset formfaktorer enligt Eurocode & Byggkonstruktion – Regler och formelsamling.  

För vind på kortsida blir 
 

 
 

    

     
       

Med detta värde kan nu Cpe10 för huset tas ur tabell från Eurocode eller Byggkonstruktion – Regler och 
formelsamling. För dessa beräkningar är det zon D och E som är intersanta då de är lovart- och läsida. 
För att få ett så bra värde som möjligt interpoleras värdet för zon E fram. Dessa värden verkar i samma-
riktning och kan därför adderas ihop till ett slutligt Cpe–värde. 

Tabell från Byggkonstruktion – Regler och 
formelsamling     

 Zon D   E   

h/d Cpe10 Cpe1 Cpe10 Cpe1 

5 0,8 1 -0,7 -0,7 

1 0,8 1 -0,5 -0,5 

0,25 0,7 1 -0,3 -0,3 

  
 

Cpe=lovart + lä

Mina värden h/d 1<h/d<5    

x-led 1,83 1,34    

 

Efter att formfaktorn för huset erhållits så beräknas en vindlast för varje bjälklag i 
huset, detta eftersom vindlasterna varierar med höjden. För att inte överdimensionera 
byggnaden görs detta. I Eurocode tas karakteristiskt vindtryck (qp(ze)) för terrängtyp 3 
och vindref. 24 m/s för varje våningsplan fram. Finns inte det exakta värdet så interpo-
leras det fram från det två närmaste.  
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När karakteristiskt vindtryck erhållits så beräknas last/bjälklag med vind som huvudlast enligt följande: 

                               

                                           

                                                                                      

                                          

Dessa laster adderas sedan ihop neröver för varje bjälklag som passeras. Detta för att se hur stor den 
totala lasten blir. En föränkling som gjorts här är att bjälklaget mellan taket och översta våningen antas 
ta 75 % av en hel våning då taklutningen reducerar takets vindlast. 

X   

Våning qk Qtotal 

  0 0,0 

8/7 0,73 43,2 

7/6 0,69 97,6 

6/5 0,645 148,4 

5/4 0,6 195,7 

4/3 0,5325 237,7 

3/2 0,46 274,0 

2/1 0,41 306,3 

Aktuell   306,3 

 

Eftersom alla projekt redan är beräknade en gång så har redan de bärandeväggarna valts ut och koordi-
nater till dem tagits fram. Så detta återanvänds från tidigare beräkningar. I detta exempel så är det alla 
markerade väggar som ligger vinkelrätt mot kortsidan som används i beräkningarna.  
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Härifrån har Gyprocs handbok kap.4 2007 följts för att beräkna lasten i skivorna på nedersta våningen.  
Se teori kapitlet i rapporten. 

 

X-riktning 
      ycentrumlinje 6,53 m 

 
yresultant 6,770 m 

    
e 0,240 m 

 

Vägg 
yi  
koordinat 

Li  
[m] vi Li*vi pi pi

2*Li 
Hi  

[kN] Hi/enhet 
1x 0,10 1,60 -6,43 -10,29 -6,67 71,17399 29,80 22,35 
2x 4,10 1,60 -2,43 -3,89 -2,67 11,40294 28,17 21,12 
3x 4,10 1,30 -2,43 -3,159 -2,670 9,2648854 22,88 21,12 
4x 4,10 3,00 -2,43 -7,290 -2,670 21,380505 52,81 21,12 
5x 4,10 1,60 -2,43 -3,888 -2,670 11,402936 28,17 21,12 
6x 7,80 1,60 1,27 2,032 1,030 1,6987149 26,65 19,99 
7x 7,80 3,20 1,27 4,064 1,030 3,3974299 53,31 19,99 
8x 12,90 1,60 6,37 10,192 6,130 60,130627 24,57 18,43 
9x 12,90 2,60 6,37 16,562 6,130 97,712268 39,93 18,43 

 

Vägg 
Tryck 
ändregel[kN] 

Gd/plan 
[kN] 

gd/plan 
 [kN] n plan 

Att förankra 
[kN] 

1x 55,87 2,72 2,72 7 21,60 
2x 52,81 1,98 2,72 7 23,72 
3x 52,81 2,72 2,72 7 21,39 
4x 52,81 1,48 3,06 7 10,32 
5x 52,81 1,98 2,72 7 23,72 
6x 49,98 1,48 3,06 7 22,48 
7x 49,98 1,48 3,06 7 5,35 
8x 46,07 1,98 2,72 7 16,98 
9x 46,07 1,98 2,72 7 7,46 

 

   
        

   
 

             

   
    

 

                                                       

                                                  

  
      

   
                     

Då last per bärandevägg Hi är beräknad så skall tyckkrafter, lyftkrafter 
och krafter i skivorna beräknas. Det görs med genom att ta moment 
jämnvikt runt något av de nedre hörnen på den bärandeväggen.  Lasten i 
varje skiva beräknas bara utifrån hur många skivor det är i väggen som 
kan ta last.  
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Bilaga B Sammanfattning av beräkningar 

Terrängtyp 3 och cind ref 24m/s 

Proejkt Hi/enhet[kN] Tryck ändre-
gel[kN] 

Förankring[kN] 

Projekt Z 67,11 167,77 128,53 

Projekt A 11,58 28,95 -6,46 

Projekt B 17,59 43,98 9,11 

Projekt C 22,35 55,87 23,72 

Projekt D 14,85 37,12 0,84 

Projekt E 23,82 59,55 22,09 

Projekt F 27,16 67,91 38,86 

Projekt G 16,17 40,42 6,33 

Projekt H 40,03 100,08 23,88 

Projekt I 13,37 33,42 33,42 

Projekt J 27,69 69,21 39,87 

Projekt K 20,27 50,68 11,32 

    

Projekt L 18,02 45,04 34,42 

Projekt M 13,14 32,85 20,73 

Projekt N 23,15 57,87 49,72 

Projekt O 18,78 46,94 35,78 

Projekt P 20,70 51,76 44,55 

Projekt Q 13,03 32,58 12,39 

Projekt R 11,87 29,67 22,46 

Projekt S 18,77 46,93 31,88 

Projekt T 19,26 48,14 34,81 

 

Terrängtyp 2 och vind.ref 24m/s 

Projekt Hi/enhet[kN] Tryck ändre-
gel[kN] 

Förankring[kN] 

Projekt Z 90,41 226,02 186,77 

Projekt A 15,60 39,00 0,75 

Projekt B 23,72 59,29 24,10 
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Projekt C 30,11 75,28 42,06 

Projekt D 20,00 50,00 13,72 

Projekt E 32,09 80,23 42,77 

Projekt F 36,59 91,49 62,44 

Projekt G 21,78 54,45 16,17 

Projekt H 53,93 134,83 58,62 

Projekt I 18,01 45,02 45,02 

Projekt J 37,30 93,24 61,36 

Projekt K 27,31 68,27 28,92 

    

Projekt L 24,27 60,68 49,97 

Projekt M 17,70 44,25 30,93 

Projekt N 31,18 77,96 69,81 

Projekt O 25,30 63,24 50,79 

Projekt P 27,89 69,73 62,52 

Projekt Q 17,56 43,89 23,70 

Projekt R 15,99 39,97 32,76 

Projekt S 25,29 63,22 47,61 

Projekt T 25,94 64,86 51,52 
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Bilaga C Planlösningar 

Projekt A 

 

Projekt B 
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Projekt C 

 

Projekt D 
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Projekt E 

 

Projekt F 
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Projekt G 

 

Projekt H 

 

Projekt I 
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Projekt J 
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Projekt K 
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Projekt L 

 

Projekt M 
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Projekt N 

 

Projekt O 
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Projekt P 

 

Projekt  Q 
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Projekt R 

 

Projekt S 
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Projekt  T 

 

 

Projekt Z 
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Bilaga D Beräkningar av hörnpelare 

 

Indata: 

L = 2,9 m 

B = 0,09 m 

H = 0,22 m 

A = 0,0198 m2 

W (böjmotstånd) = 0,000726 m^2    
   

 
 

fmk = 24000000 Pa C24 

fck = 21000000 Pa C24 

 

Kontroll av Böjning enligt Eurocode: 

kmod = 0,9 Vindlast = S och klimatklass 1 

γM = 1,3 Konstruktionsvirke  

fmd = 16615385 Pa     
        

  
 

kcrit = 1  Ej risk för vippning eller böjning 
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Mrd = 12062,77 Nm                 

Mrd = 12062,77 kNm 

 

Kontroll Knäckning enligt Eurocode:  
  

kmod = 0,9 Vindlast = S och klimatklass 1 

γM = 1,3 Konstruktionsvirke 

fcd = 14538462 Pa     
        

  
 

Ek = 7000000000 MPa 

Lc = 2,9 m   

λ = 45,66   
   

 
 

  

 
     

λrel = 0,796      
  

 
  

     

     
 

k= 0,867                            
   

kc =0,827    
 

          
 

 

Nc,rd = 238172,4 N                 

Nc,rd = 238,2kN 

 

Knäckning & Böjning 

   

     
 

     

     
 

     

     
       

 

 

Kapaciteter på några tvärsnitt 

Dimensioner 
[mm*mm] 

Momentkapacitet 
[kNm] 

Normalkraftskapacitet 
[kN] 

220*90 12,1 238,2 

90*220 4,9 68,2 

90*95 2,1 29,5 

95*90 2,2 32,6 
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Bilaga E Beräkning av golvbalk 

 

Indata: 

L = 8,6 m 

B = 0,09 m 

H = 0,195 m 

A = 0,0198 m2 

W (böjmotstånd) = 0,0005704 m^2    
   

 
 

fmk = 24000000 Pa C24 

Momentkapacitet på balk enligt Eurocode:  

kmod = 0,9 Vindlast = S och klimatklass 1 

γM = 1,3 Konstruktionsvirke  

fmd = 16615385 Pa     
        

  
 

kcrit = 1  Ej risk för vippning eller böjning 

Mrd = 9477 Nm                  

Mrd = 9,477 kNm 
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Tvärkraftkapacitet enligt Eurocode 

kcr = 0,67  

bef = 0,0603 m           

Aeff = 0,0117585 m2            

fvk = 4000000 Pa 

kmod = 0,9 Vindlast = S och klimatklass 1 

γM = 1,3 Konstruktionsvirke  

fvd = 2769230,769 Pa     
        

  
 

Vrd = 32,4 kN            

Vrdef = 21,708 kN                 

Moment i golvbalken 

Moment från skiva på mitten av golvbalken ger följande moment kurva med lasten 5 kN i skivan 

 

Detta visar sig dock inte vara det värsta fallet utan det är då skivan placeras vid kanten. Då erhålls föl-
jande moment kurva med lasten 5 kN. 
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I tabellen nedan redovisas momentkapacitet och tvärkraftskapacitet får några tvärsnitt. Samt vilken last 
de klarar att skivan trycker/drar med. 

Kapaciteter på några tvärsnitt 

    Max last från skiva 

Tvärsnitt L Momentkapacitet Tvärkraftskapacitet Mitt Sida 

195*90 8,6 9,48 21,71 15,7 9,1 

195*90 4,6 9,48 21,71 15,7 10,6 

195*45 8,6 4,74 10,85 7,8 4,5 

195*45 4,6 4,74 10,85 7,8 5,3 

220*45 8,6 6,03 12,25 10 5,8 

220*45 4,6 6,03 12,25 10 6,8 
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Bilaga F Beräkningar av takbalk 

 

Indata: 

L = 8,6 m 

B = 0,09 m 

H = 0,095 m 

A = 0,00855 m2 

fck = 21000000 Pa C24 

Kontroll Knäckning enligt Eurocode:  

kmod = 0,9 Vindlast = S och klimatklass 1 

γM = 1,3 Konstruktionsvirke 

fcd = 14538462 Pa     
        

  
 

Ek = 7000000000 MPa 

Lc = 0,6 m  c/c avstånd reglar 

λ = 23,09   
   

 
 

  

 
     

λrel = 0,403      
  

 
  

     

     
 

k= 0,591                            
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kc =0,97    
 

          
 

 

Nc,rd = 121344,7N                 

Nc,rd = 121,3kN 

 

 

Kapaciteter på några tvärsnitt 

Dimensioner 
[mm*mm] Lc [m] 

Normalkraftskapacitet 
[kN] 

90*95 0,6 121,3 

90*95 1,2 102,2 

45*220 0,6 118,3 

45*220 1,2 48,2 

45*120 0,6 64,5 

45*120 1,2 26,3 
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Bilaga G Beräkningar dragstag 

Hållfasthet spikar: 

      
          

  
 

        

   
          

Antar att det ryms 3 spikar i hörn och på mitten av pelaren, vilket ger att förbandet klarar följande 
belastning(som även blir största stagkraften): 

                                                   

I figuren nedan visas förutsättningarna för dragbandets placering, höjden=3m och bredden=1,2m. 

 
Den största horisontella kraften blir då: 

                                       

I pelarna bir det två krafter, en från första strävan som sedan adderas ihop med den andra. 

                                                 

                                                               

Både krafterna i pelaren och staget kommer att vara långt under den dimensionerade lasten för förban-
det. Vilket gör att ju bättre förband ju högre nyttjandegrad får hela systemet. 
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Bilaga H Beräkningar strävor 

Utformar man ett fackverk som figuren nedan så kommer det att ge samma effekt som att använda 
dragband med skillnaden att strävorna blir tryckta/dragna. 

 

Knutpunktsmetoden kan användas direkt utan att någon jämvikt måste göras, med lasten 5 kN erhålls 
följande värden i strävorna.  

Knutpunkt 1   

^ ger 1-3 0,00 kN 

 -> ger 1-2 5,00 kN 

Knutpunkt 2   

 -> ger 2-3 -13,46 kN 

^ ger 2-4 12,50 kN 

Knutpunkt 3   

 -> ger 3-4 13,46 kN 

^ ger 3-s -25 kN 

Knutpunkt 4   

^ ger 4s 25,00 kN 

 -> ger 4s 5 kN 

Summering   

Vänster stöd -25,00 kN 

   

Höger stöd 25,00 kN 

 

 

 


