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Förord 
Detta examensarbete ingår i utbildningen till Civilingenjör i Väg- och Vattenbyggnad med 
inriktning mot konstruktion. Arbetet har utförts vid Luleå Tekniska Universitet för 
avdelningen byggkonstruktion. 
 
Examensarbetet är en del av tre. Denna del handlar om brandskydd av väggar i volymbyggda 
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volymbyggda trähus och skivverkan i volymbyggda trähus. Arbetena utförs för företaget 
Lindbäcks Bygg AB. Handledare och examinator är Helena Johnsson, tekn. dr. vid Luleå 
Tekniska Universitet avdelningen byggkonstruktion. Arbetet har utförts under perioden 06-
11-01 till 07-03-23. 
 
Ett stort tack till Mikael Forsell, säljare, Stefan Lindbäck, fabrikschef och Lars Eriksson, 
produktionssamordnare på Lindbäcks Bygg AB, Matilda Höök, tekn. lic. och Lars Stehn, 
prof. vid Luleå Tekniska Universitet avdelningen byggkonstruktion för att de har ställt upp 
och avsatt tid till att hjälpa till med det här arbetet. 
 
Till Helena Johnsson, min handledare, riktas ett speciellt tack för hennes engagemang och 
rådgivning under detta arbete. 
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tackas för deras stöd och hjälp. Lindas och Markus fina examensarbeten är dessutom utmärkta 
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Ett tack riktas också till familj och vänner för deras stöd och tro på mig under alla studieår. 
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Sammanfattning 
Före år 1994 fick inte trähus byggas högre än två våningar på grund av de stora bränder som 
skett där nästan hela städer brunnit ner. År 1994 kom en lagändring som tillät byggnation av 
trähus högre än två våningar om vissa funktionsbaserade brandskyddskrav uppfylls enligt 
Boverkets konstruktionsregler (1994). Idag byggs volymbyggda trähus som är fyra våningar 
och i enstaka fall fem våningar höga. Vid ökningen från fyra till fem våningar ändras 
brandkraven på den bärande konstruktionen från att klara bärförmågan i 60 minuter till att 
klara bärförmågan i 90 minuter för väggar. 
 
Volymbyggda trähus är trähus där moduler byggs i fabrik och monteras till färdiga volymer 
innan de körs ut och monteras på byggplatsen. Detta ger ett effektivt byggande med optimala 
byggförhållanden. Största delen av den efterfrågan som finns på dagens marknad för dessa 
företag kan täckas in med hus mellan en till fem våningar. 
 
Syftet med detta arbete är att studera brandmotståndet hos väggar för volymbyggda trähus på 
fem våningar, samt att utreda vad som behövs för att kunna ta fram en ny och bättre lösning 
som klarar kraven för fullgott brandskydd. Dessutom görs en mindre utredning om varför det 
är olika brandkrav i olika länder samt olika brandkrav på olika delar av huset. 
 
Arbetet har bedrivits som en litteraturstudie, därutöver har också studiebesök, beräkningar 
och muntliga frågor använts. 
 
Tre slutsatser dras från undersökningarna i detta arbete. Den första är att det inte är några 
skillnader i brandkrav på bärförmåga mellan väggar och bjälklag för volymbyggda hus (gäller 
ej alla byggnader) pga. avsnitt 5:81 i Boverkets byggregler (2006) som säger att förstyvande 
element ska ha samma brandmotstånd som delar med det högre brandmotståndet. Eftersom 
väggarna kollapsar om bjälklaget rasar, ska bjälklaget och väggarna ha samma brandkrav med 
avseende på bärförmågan. 
 
Den andra slutsatsen som dras är att skillnaden som gör att hus med bärande trästomme på 
fem våningar i Kanada och i USA kan ha lägre krav på brandmotståndet (R60) än vad 
motsvarande hus har i Sverige (R90) är att de istället har krav på sprinkler. 
 
Tredje slutsatsen som dras är att vid beräkningar, enligt Östman et al. (2002), klaras inte 
bärförmågan vid brand i 90 minuter (R90) om endast ett lager brandgips används. Därför bör 
analytisk brandskyddsdimensionering genomföras för att en alternativ lösning på 
brandskyddet ska kunna erhållas. Vid den analytiska brandskyddsdimensioneringen bör 
förändring av tjocklek på brandgipsskivor utföras, de tjocklekar som bör kontrolleras är 25 
och 30 mm. Utöver det bör längre spikar, 65 mm, användas och v-fasning av kanterna 
användas för att skarvarna över reglarna ska bli tätare. Alternativt kan brandgipsskivorna 
bytas ut mot flamskyddsbehandlade spånskivor där aktuella tjocklekar är 22, 25, 28, 30 och 
38 mm. Det är nödvändigt att utföra brandtester på den/de lösning/ar som blir aktuella i och 
med en analytisk dimensionering, detta för att kunna visa att kraven som ställs i Boverkets 
byggregler (2006) uppfylls. Det brandtest som är aktuellt i detta fall är fullskalig 
ugnsprovning. Ett sådant test kostar ca 80 000 kr och för att få riktiga värden som är 
tillförlitliga bör ett flertal sådana tester utföras. 
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Abstract 
It was not allowed to build houses with wood frame higher than two storeys in Sweden before 
1994 because of the large fires where almost entire cities were burned down to the ground. 
But year 1994 came a law change that allows houses with wood frame to be built higher than 
two storeys if certain function based fire safety requirements are fulfilled according to 
Boverkets konstruktionsregler (1994) (Swedish building code). Modular buildings with wood 
frame are today being built four and occasionally five storeys high. When moving from four 
to five storeys, the fire protection demands on the frame work changes from fire resistance in 
60 minutes to fire resistance in 90 minutes for walls. 
 
Modular buildings are houses where modules are built and assembled to volumes in a factory 
before transported to the construction site. This gives an efficient construction with optimal 
building conditions. Most of the market demands can be covered with houses between one 
and five storeys. 
 
The purpose with this master thesis is to study the fire resistance for walls of volume built 
wood frame houses five storeys high and improve existing solutions. Furthermore, a smaller 
investigation to assess differing fire resistance requirements in different countries is done. 
Different fire resistance requirements on different parts of the building are also investigated. 
 
The research has been pursued as a literature study, completed with study visits, calculations 
and oral questions. 
 
Three conclusions are drawn from the investigations in this report. The first one is that there 
is no difference in fire resistance requirements between walls and floors with consideration to 
resistance (for the volume element technique), due to section 5:81 in Boverkets byggregler 
(2006) (Swedish building code), which states that stiffening parts should have the same fire 
resistance as the part with the higher fire resistance. Since the walls will collapse if the floors 
collapse, the floors should the have the same resistance to fire as the walls have. 
 
The second conclusion is that the difference that makes five storey houses with wood frame in 
Canada and USA able to have lower fire resistance than a corresponding house in Sweden is 
that they have a demand for sprinkler. 
 
The third conclusion is that the strength of the wall, according to the calculation method in 
Östman et al. (2002), is not good enough to withstand fire in 90 minutes if only one layer of 
plasterboard is used. Therefore an analytical fire resistance design should be done so that an 
alternate solution for fire resistance can be found. When the analytical fire resistance design is 
carried out, plasterboard thicknesses of 25-30 mm should be used. In addition to that longer 
nails, 65 mm, should be used and v-cut of the edges, according to Figur 4-4, should be 
assumed so that the joints over the studs will be tight. Alternatively, the fire protective 
plasterboard could be switched to a particleboard which is coated with flame protection. The 
sizes this board comes in and that are of interest are 22, 25, 28, 30 and 38 mm. It is necessary 
to perform fire tests on the best solution/s in an analytical dimensioning, so it can be shown 
that the requirements from Boverkets byggregler (2006) (Swedish building code) will be 
fulfilled. The fire tests of interest are full scale oven tests. The cost for such a test is about 
80 000 SEK and to be able to receive proper values, which are reliable, a number of such tests 
should be performed. 
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Ordlista och förkortningar 
BBR Boverkets byggregler. 
 
BKR Boverkets konstruktionsregler. 
 
Brandcell Begränsad del av en byggnad där brand kan utvecklas under en 
 föreskriven tid utan att sprida sig till andra delar av byggnaden. 
 
Brandmotstånd Definieras som den tid ett material eller en byggnadsdel kan
 motstå brand. 
 
Brandskydd En byggnads skydd mot att brand sprids mellan brandceller
 eller till andra byggnader, samt säkerhet för personer och 
 räddningspersonal. 
 
Brandvägg Vägg som skiljer byggnader åt och skall klara kollaps av
 byggnaden på ena sidan utan att brandväggens egenskaper
 försämras avsevärt. 
 
BVF Förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. 
 
BVL Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. 
 
Inbränning Hur långt in i ett material som branden kommit, hur mycket 
 som har förkolats. 
 
Integritet Täthet, definieras som den tid ett material eller en byggnadsdel
 kan stå emot att släppa igenom flammor och brandgaser. 
 
Isolering Definieras som den tid ett material eller en byggnadsdel är nog
 värmeisolerande att temperaturen på den av brand oexponerade
 sidan inte medför risk för brandspridning. 
 
LBAB Lindbäcks Bygg AB 
 
Risk Definieras i denna rapport som konsekvensen och sannolikheten
 av ett scenario. 
 
Tekniskt byte Ersättningssystem installeras som följd av att brandskyddet har
 reducerats. 
 
Ytbeklädnad Den skyddande beklädnaden på t.ex. en vägg. Består ofta av en
 skiva samt ett ytskikt. 
 
Ytskikt Ytmaterial, material som är närmast branden, t.ex. tapeter. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Före år 1994 fick inte trähus byggas högre än två våningar på grund av att nästan hela städer 
brunnit ner i stora bränder. Det var i och med branden i Sundsvall 1888 som byggande av 
flervåningshus med trästommar förbjöds på grund av hänvisning till risken för brand och 
brandspridning, (Bergström, 2001). År 1994 kom en lagändring som tillät att trähus fick 
byggas högre än två våningar om vissa funktionsbaserade brandskyddskrav uppfyllts enligt 
Boverkets konstruktionsregler (1994). Detta innebär att myndigheternas rekommenderade 
lösningar kan användas för att uppfylla kraven (förenklad dimensionering) eller att 
projektören kan verifiera att kraven uppfyllts med andra lösningar (analytisk dimensionering). 
Dessa förändringar har gjort företag intresserade att bygga högre trähus. Idag byggs 
volymbyggda trähus som är fyra våningar och i enstaka fall fem våningar höga. Vid ökningen 
från fyra till fem våningar ändras brandkraven på den bärande konstruktionen från att klara 
bärförmågan i 60 minuter till att klara bärförmågan i 90 minuter för väggar. (Östman et al. 
2002). 
 
Volymbyggda trähus är trähus där moduler byggs i fabrik och monteras till färdiga volymer 
innan de körs ut och monteras ihop på byggplatsen. Detta ger ett effektivt byggande med 
optimala byggförhållanden. Största delen av den efterfrågan som finns på dagens marknad för 
dessa företag kan täckas in med hus mellan en till fem våningar. (Forsell, 2006). 
 
På grund av transport av volymerna med lastbil begränsas det maximala yttermåttet på 
volymerna till bredden 4,15 m och längden till 8,40 m. När LBAB säljer sina hus säljs de per 
kvadratmeter invändig yta. Detta medför att om extra skivlager används minskar den 
invändiga ytan eftersom bredd och längd av volymerna ej går att öka, vilket i sin tur leder till 
att inkomsten minskar. (Forsell, 2006). 
 
Eftersom flervåningshus av trä med hög prefabriceringsgrad är en relativ ny teknik har inte 
forskning inom området bedrivits i någon större omfattning. När byggreglerna 1994 blev 
funktionsbaserade, och hus med trästomme tilläts för flervåningshus högre än två våningar 
anpassade sig marknaden snabbt till kundernas efterfrågan. På grund av detta har något 
optimalt byggsystem inte utvecklats, utan konstruktionerna som idag används i de 
volymbyggda trähusen är aningen överdimensionerad. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att studera brandmotståndet hos väggar för volymbyggda trähus på 
fem våningar, samt att utreda vad som behövs för att kunna ta fram en ny och bättre lösning 
som klarar kraven för fullgott brandskydd. 
 

1.3 Mål 
Målet är att presentera förslag på vad som kan förändras för att en alternativ lösning på 
brandskydd av väggar, som uppfyller kraven för volymbyggda trähus på femvåningar, skall 
kunna erhållas. Förslagen ska förhoppningsvis utgöra underlag för forskning, djupare analyser 
och dimensioneringar och därmed leda till en förbättring av brandskyddet.  
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1.4 Avgränsningar 
Brandskyddet skall studeras för stommen av volymbyggda trähus i Sverige. De delar som 
kommer att studeras i detta arbete är brandcellsindelande väggar. Här kommer också 
hushöjden 5 våningar att vara avgränsande. Detta eftersom brandskyddskraven på 
bärförmågan för väggar ändras från att hålla 60 minuter, R60, för hus upp till fyra våningar 
till att hålla i 90 minuter, R90, för hus som är fem till åtta våningar (Boverkets byggregler, 
2006). Samt att LBAB som arbetet utförs åt täcker in stora delar av deras aktuella marknad 
med femvåningshus. Bjälklaget studeras inte eftersom LBAB har utfört brandtester som visar 
att bärförmågan klarar brand i 90 minuter. (Johnsson, 2006). 
 
Det fasta släcksystemet, vattensprinkleranläggning, är inte aktuellt på grund av att kunderna 
som är intresserade av flervåningshus med träregelstomme helst vill undvika att installera 
sprinkler p.g.a. risken för vattenskador om larmet utlöses av misstag eller läckage uppstår i en 
ledning. Sprinklerlösningen är dessutom en kostsam installation. 
 
I examensarbetet är tidsramen satt till 20 veckor. De ekonomiska begränsningarna omöjliggör 
laborativa tester eftersom de tester som i detta fall är aktuella är brandprov, vilka är mycket 
kostsamma att utföra. Istället utförs litteraturstudier samt studiebesök. 
 

1.5 Metod 
De metoder som används för datainsamling är litteraturstudie av böcker, rapporter, 
licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar, därutöver har också studiebesök, beräkningar 
och muntliga frågor använts. 
 

1.5.1 Litteraturstudier 
De nödvändiga kunskaper som behövs för arbetets genomförande har inhämtats genom 
litteraturstudier med syfte att ge ökad kunskap inom områden som behandlar brandmotstånd 
för flervåningshus med lätt träregelstomme, samt från bygghandlingar i form av ritningar och 
tekniska beskrivningar. 
 

1.5.2 Muntliga frågor 
Muntliga källor, väl insatta i produktion av volymbyggda flervåningshus med lätt 
träregelstomme har varit en del av datainsamlingen. Dessa källor är forskare och professorer 
från universitetet samt personer med anknytning till Lindbäcks Bygg AB och dess produktion. 
 

1.5.3 Studiebesök 
Studiebesök har skett vid två tillfällen. Fabriken vid Lindbäcks Bygg AB i Piteå besöktes, för 
att insikt skulle erhållas av hur produktion och hantering av färdiga volymer går till. 
Monteringsskedet har studerats vid ett besök på byggarbetsplatsen vid Vänortsvägen på 
Porsön i Luleå för att erhålla kunskap och förståelse för hur monteringen sker. 
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2. Trävolymbyggnad 
Det här kapitlet som handlar om trävolymbyggnad ligger till grund för att ge djupare 
förståelse av volymbyggnad som byggnadssätt och hur företaget Lindbäcks Bygg AB arbetar. 
Här beskrivs skillnader i olika produktionsmetoder. Hur konstruktionsutformingen för 
volymbyggnad är samt en beskrivning av LBAB och hur deras byggsystem och 
brandhantering fungerar. 
 

2.1 Produktionsmetoder 
Produktion av flervåningshus med trästomme kan ske enligt två huvudsakliga 
produktionsmetoder. Antingen sker produktionen genom förtillverkning eller genom 
platsbyggnad. Gränsen mellan dessa två metoder kan vara svår att definiera, t.ex. kan 
väggelement förtillverkas medan bjälklagen byggs på plats. (Bergström, 2001). För 
illustration av de olika processerna se Figur 2-1. 
 

 
Figur 2-1: Platsbyggnad, elementprefabricering och volymprefabricering, (Höök, 2005). 

 
Platsbyggnadsteknik är när husen tillverkas och sätts ihop på byggplatsen, endast takstolarna 
förtillverkas. Virke levereras till byggplatsen, där lyfts färdig kapat virke till varje 
våningsplan allt eftersom de blir klara. På varje våningsplan tillverkas väggarna till respektive 



Trävolymbyggnad 

4 

våning och reses på plats. Detta medför att byggmaterialet är exponerat för väder och vind 
under byggtiden. (Bergström, 2001). Ett exempel syns i Figur 2-2. 
 

 
Figur 2-2: Platsbyggt lösvirkeshus, (Lundqvist Renoveringar, 2007). 

 
Förtillverkning kan ske med två olika metoder antingen skivelement eller volymelement. Vid 
användning av skivelement monteras färdiga väggelement och bjälklagselement på 
byggplatsen. Volymelement är skivelement och bjälklagselement som i fabrik monteras ihop 
till färdiga volymelement innan de monteras på byggplatsen. Förtillverkningen av dessa 
element kan ske antingen i stationära fabriker eller fältfabriker. Efter tillverkningen levereras 
dessa element till byggplatsen där monteringen sker. När monteringen är klar sker 
komplettering in- och utvändigt samt färdigställande av installationer. Denna komplettering är 
mindre vid förtillverkning av volymelement än vid förtillverkning av skivelement eftersom 
volymelementen i större utsträckning kan kompletteras i fabrik. (Bergström, 2001). 
Montering av skivelement till en färdig volym kan ses i Figur 2-3. 
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Figur 2-3: Montering av skivelement till färdig volym, (Lindbäcks Bygg AB, 2007). 

 

2.2 Konstruktionsutformning 
Den konstruktionsutformning som är aktuell i detta arbete är träregelstommen, där den 
bärande stommen är uppbyggd av träreglar och skivor. I denna konstruktion skall väggarna 
bära upp vertikala krafter samt stabilisera byggnaden mot horisontella krafter. De vertikala 
krafterna tas upp i väggarna av de bärande reglarna och de horisontella krafterna tas upp av 
skivverkan i väggarnas ytskikt. Här förs de horisontella krafterna till väggarna via skivverkan 
i bjälklaget. (Bergström, 2001) Hur de horisontella krafterna tas upp kan ses i Figur 2-4. 
 

 
Figur 2-4: Överföring av horisontella laster genom skivverkan. 
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2.3 Lindbäcks Bygg AB 
År 1924 startades ett sågverk i en by utanför Piteå. Det var där som familjen Lindbäck från 
Blåsmark lade grunden till vad som idag är Lindbäcks Bygg AB. Sågverket utökades 
successivt till att även omfatta byggande i begränsad omfattning. Byggandet ökade allt 
eftersom och sågningsverksamheten minskade. Efter andra världskriget renodlades 
byggverksamheten och effektiviserades. Efter en tid bestod verksamheten av prefabricerade 
ytterväggar, mellanväggar och bjälklag. Detta effektiviserades ytterligare, och lagom till de 
nya funktionsbaserade byggreglerna som infördes 1994 började LBAB tillverka färdiga 
volymer för produktion av flerbostadshus i trä. LBAB använder sig idag av modern teknik 
och satsar på forskning och utveckling främst för att utveckla byggtekniker och 
produktionsmetoder. Detta genomförs i samarbete med högskolor, universitet och andra 
forskningsinstitut. (Olofsson et al., 2004). 
 
Omsättningen för LBAB uppgick år 2006 till 270 MKr/år, och de hade då c:a 120 anställda. I 
fabriken producerar man idag c:a 125 kvm lägenheter varje dag. Detta är tänkt att utökas till 
c:a 200 kvm efter att den nya automatiserade produktionslinjen byggts och utvecklats fullt ut. 
(Forsell, 2006). 
 
De flesta av LBAB’s leveranser går till Mälardalen och centrala Stockholms utkanter. Några 
exempel på kunder är HSB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, Svenska Bostäder samt 
även en del privata fastighetsägare som exempelvis Lindbäcks Hyresfastigheter AB. (Forsell, 
2006). 
 
Verksamheten vid LBAB är enligt Olofsson et al., (2004) indelad i fem avdelningar. 
• Projekteringsavdelningen ansvarar för offertarbetet, upphandlingen, projektering samt 

bestämmer inköpskvantiteter och behov av produktionskapacitet. 
• Försäljningsavdelningen sköter försäljningen av nya objekt samt håller kontakten med 

gamla och nya kunder. 
• Projektavdelningen ansvarar för arbetet på byggarbetsplatsen, där platschefen har det 

yttersta ansvaret. 
• Produktionsavdelningen ansvarar för produktionen i företagets fabrik i Piteå. 

Produktionschefen planerar produktionen i fabriken. Han har också ansvar för 
planering av transporten från fabrik till byggplats. 

• Inköpsavdelningen sköter upphandling av material och tjänster; årsavtal, offertinköp 
samt underentreprenader till fabriken och till byggplats. 

 
Den industriella byggtekniken som LBAB använder sig av har många fördelar. Det ger en 
kortare byggtid totalt sett, men även en kortare process ute på byggarbetsplatsen. Detta bidrar 
till en trevligare boendemiljö för intilliggande bostäder. Fabriksbyggda bostäder ger också 
goda förutsättningar för ett torrt byggande. (Forsell, 2006). 
 
Produktionen vid LBAB består främst av studentbostäder, hotell, flerbostadshus med två till 
fem våningar och seniorbostäder, (Forsell, 2006). 
 
I Piteå ligger fabriken där volymer byggs upp. Volymerna består i sig av ett antal olika 
element, generellt sett väggar, tak och bjälklag. Volymerna färdigställs i fabrik med ytskikt1, 
golvbeläggning, inredning samt även nödvändiga installationer som VVS-, ventilation-, och 
elinstallationer. När volymerna färdigställts lastas dessa för transport till byggarbetsplatsen. 
                                                 
1 Putsad fasad åtgärdas på plats. 
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Varje lastbil transporterar tre volymer. Volymernas yttermått är begränsade för att 
transporterna ska vara genomförbara, (Forsell, 2006). När volymerna anländer till 
byggarbetsplatsen är mark- och grundarbeten färdigställda, (Forsell, 2006). Vägen från 
tillverkning till montering på byggplats visas i Figur 2-5. 
 

 
Figur 2-5: Tillverkning och montering av volymelement, (Höök, 2005). 

 

2.3.1 Systembeskrivning av volymelement 
Ett volymelement består vanligtvis av fyra bärande väggar som omsluter ett golvbjälklag och 
ett innertak. Väggarna utgörs av ytterväggar och volymskiljande väggar. Volymelementen 
kan även innehålla icke bärande mellanväggar, vilka används endast för att dela av volymer 
till mindre rum. För att se väggar, bjälklag och innertaks inbördes positioner i ett volym 
element se Figur 2-6. 
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Figur 2-6: Bjälklag, väggar och innertaks inbördes positioner inom ett volymelement. 

 
De bärande väggarna har till uppgift att bära de vertikala lasterna bestående av bl.a. 
byggnadens egentyngd, nyttiga laster, snölaster samt även stabilisera byggnaden mot 
horisontella laster bestående av vindlaster och snedställningskrafter. 
 
De horisontella lasterna transporteras via skivverkan i innertak och bärande väggar ned i 
grundkonstruktionen. Dessa laster varierar stort mellan volymer vid bottenvåningen och de 
högst upp i byggnaden, och måste därför dimensioneras olika. 
 
Golvbjälklag och takbjälklag fästs in i volymernas väggar och på detta vis fördelas de 
vertikala lasterna på ett effektivt sätt. Väggarna tar upp de vertikala lasterna och bjälklagen 
fungerar som avstyvare, dvs. bjälklagen används för att förhindra att väggen knäcker ut men 
tar också upp nyttig last och transporterar den till väggarna. Se Figur 2-7.  
 

Inner tak 

Vägg 

Bjälklag 
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Figur 2-7: Bjälklagets avstyvande effekt. 

 
Återstående laster utgörs av de horisontella lasterna, bestående av vindlaster och 
snedställningskrafter. Dessa laster medför ett tillskott till den belastning som väggreglarna 
utsätts för och beror på byggnadens yttre geometri.  
 

2.3.2 Hantering av brandkrav 
Vid byggande av femvåningshus med träregelstomme har Lindbäcks Bygg AB idag löst 
brandkraven genom att installera automatisk vattensprinkleranläggning eller montera ett extra 
lager gips på väggarna. Två lager gips används istället för ett lager. Många kunder som är 
intresserade av flervåningshus med träregelstomme vill helst undvika att installera sprinkler 
pga. risken för vattenskador om larmet utlöses av misstag eller läckage uppstår i en ledning. 
Sprinklerlösningen medför dessutom mycket arbete med installationen. Det extra lagret gips 
som använts istället för sprinkler är inte ekonomiskt fördelaktigt. Därför finns behov av en 
ekonomisk lösning, som inte ökar risken för läckage. (Forsell, 2006) 
 



 

10 
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3. Brand 
För att brand skall kunna uppstå behövs syre, värme och bränsle. Om någon av dessa tre 
faktorer inte finns att tillgå kommer inte brand att utvecklas. I byggnader där människor vistas 
behövs syre och värme. Bränslet däremot går att variera beroende på vilka material 
byggnaden byggs upp av. 
 

3.1 Brandförlopp 
Brandförloppet delas in i tre faser; växande brand, konstant brand och avtagande brand. För 
att mäta ett brandförlopp kan effektutvecklingen mätas. Detta ger ett bra mått på vilken 
potential en brand har att skada människor, egendom och miljö. Vid brandskyddsteknisk 
dimensionering av byggnader används minsta effektutvecklingen 100 kW och största 
effektutvecklingen 100 MW. Exempel på effektutveckling och effektkurvor som används vid 
enklaste dimensioneringen visas i Tabell 3-1 och i Figur 3-1. (Bengtsson et al. 2005). 
 

Tabell 3-1: Exempel på effektutveckling, (Bengtsson et al. 2005). 
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Figur 3-1: Principskiss för en effektkurva som kan användas vid dimensionering, (Bengtsson et al. 2005). 

 
Under det tidiga brandförloppet är det brandens påverkan på människan som är viktigast. 
Brandgaser håller hög temperatur, påverkar sikten och innehåller giftiga gaser vilket försvårar 
utrymningen av en byggnad. I detta stadium växer branden tills övertändning sker. När 
övertändningen väl sker förändras dynamiken i branden kraftigt. Turbulenta flöden av gas och 
luft uppstår och temperaturen är oftast mycket hög, ungefär 1000ºC. I detta skede av branden 
blir värmestrålningsnivåerna höga vilket leder till att alla brännbara material i rummet avger 
brännbara gaser. Branden fortsätter nu fullt utvecklad tills avsvalningsfasen inleds. 
Avsvalningsfasen uppstår när det blir brist på brännbart material. (Bengtsson et al. 2005). 
 

3.2 Brandskydd 
När en byggnad skall uppföras måste hänsyn tas till olika krav, dessa krav regleras i 
Boverkets byggregler, (2006). Avsnitt 5 i Boverkets byggregler reglerar kraven på 
brandskydd. Avsteg från utformning enligt avsnitt 5 i Boverkets byggregler regleras i avsnitt 
5:11 i byggreglerna. 
 
5:11 Alternativ utformning: 
Om särskild utredning utförs och det visas att byggnadens totala brandskydd därigenom inte 
blir sämre än om samtliga aktuella krav uppfylls kan brandskyddet utformas på annat sätt än 
vad som anges i avsnitt 5 i BBR. (Boverkets byggregler, 2006) 
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3.2.1 Brandcellsindelning 
För att förhindra spridning av brand och brandgas skall byggnader delas in i brandceller. 
Dessa skall vara åtskilda av byggnadsdelar som är täta mot genomsläpp av flammor och 
gaser, samt nog värmeisolerade att temperaturen på den av brand oexponerade sidan inte 
medför risk för brandspridning. Brandceller får inte omfatta mer än två våningsplan med 
undantag för bostadslägenheter, trapphus, hisschakt och öppna garage. Undantag kan ske om 
utrymmena är skyddade av automatiskvattensprinkleranläggning eller annan anordning, och 
särskild utredning visar att kraven i avsnitt 5 i BBR uppfylls. (Boverkets byggregler, 2006). 
Figur 3-2 visar en brandcellsindelning. 
 

 
Figur 3-2: Brandcellsindelning, (Östman et al. 2002). 

 
Genom brandcellsindelningen skall personer få tillräckligt med tid att utrymma byggnaden 
och räddningstjänst eller motsvarande skall få möjlighet att kontrollera branden innan den 
blivit för stor. (Bengtsson et al. 2005). 
 

3.2.2 Byggnadsklasser 
Byggnader delas in i olika byggnadsklasser beroende på användningsområde och antalet 
våningar. Byggnadsklassen som är aktuell för detta arbete är Br 1 enligt nedan. (Östman et al. 
2002). 
 
Br 1: Byggnader med > 2 våningar. 
 Byggnader med 2 våningar: för tillfällig övernattning, för sjuka och/eller
 handikappade o dyl eller med samlingslokal på andra planet. 
 
Br 2: Byggnader med 2 våningar: med > två bostadslägenheter eller med
 samlingslokal i bottenplanet eller med byggnadsarea > 200 m2 samt enplans
 vårdanläggningar och samlingslokaler. 
 
Br 3: Övriga byggnader (t.ex. en- och tvåfamiljshus). 
 
Indelningen av byggnader i olika byggnadsklasser är egentligen inte ett bra indelningssätt, 
eftersom ökningen av brandskyddskraven är drastisk mellan byggnader i olika klasser. 
Exempelvis blir skillnaden på brandkrav för tvåvåningshus och trevåningshus väldigt stora, 
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för trevåningshus och fyravåningshus är det däremot ingen skillnad i brandkrav. (Bengtsson et 
al. 2005). 
 

3.2.3 Brandkrav 
Brandkraven på flervåningshus i trä förändras för den bärande stommen när huset ökar från 
tre till fyra våningar och blir fem till åtta våningar. Brandkravet förändras från att 
bärförmågan skall klara brand i 60 minuter för hela stommen, till att bärförmågan skall klara 
av brand i 90 minuter för väggar, men bjälklagen behöver fortfarande bara klara bärförmågan 
i 60 minuter. (Östman et al. 2002). Detta kan ses i Tabell 3-2. 
 

Tabell 3-2: Föreskriven brandteknisk klass i bärande avseende för en byggnad i klass Br 1, (Boverkets 
byggregler, 2006). 

 
 
För övriga delar av flervåningshus t.ex. fasader, trägolv och trätrappor, sker ingen förändring 
när husen blir högre än fyra våningar utan förändringen sker redan när husen blir högre än två 
våningar. (Östman et al. 2002). 
 
Skillnaden i krav på brandmotstånd med avseende på bärförmåga mellan bjälklag och väggar 
beror på att även om bjälklagen rasar skall huset inte kollapsa, därför måste förstyvande 
element ha samma brandmotstånd som delar med det högre brandmotståndet. Enligt avsnitt 
5:81 i Boverkets byggregler. (König, 2007) 
 
5:81 Allmänt: 
Bärande konstruktioner skall utformas och dimensioneras så att säkerheten mot materialbrott 
och mot instabilitet i form av knäckning, vippning, buckling o.d., är betryggande vid brand 
och föreskriven last. Bärverkens delar, inklusive upplag, fogar, förband o.d., skall därmed 
utformas så att sammanstörtning inte inträffar under den tidsperiod som anges i avsnitt 5:82 
med brandpåverkan enligt avsnitt 4.2 i SS-EN 13501-2 (standardbrandkurvan). (BFS 
2005:17). (Boverkets byggregler, 2006) 
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Med avseende på avskiljande förmåga förändras inte kraven när huset blir högre. Detta kan 
ses i Tabell 3-3. 
 

Tabell 3-3: Föreskriven brandteknisk klass i avskiljande avseende i en byggnad i klass Br1, (Boverkets 
byggregler, 2006). 

 
 

3.2.4 Byggnadsdelar 
Byggnadsdelar som t.ex. väggar, bjälklag och pelare skall uppfylla tre grundläggande 
funktioner enligt Figur 3-3. 
 

 
Figur 3-3: De tre grundläggande funktionerna som skall uppfyllas för olika typer av 

brandcellsavskiljande byggnadsdelar, (Östman et al. 2002). 

 
R är bärförmågan det vill säga kravet på att huset ska stå upp en viss tid, E är integritet 
(täthet) vilket är kravet på att väggen inte släpper igenom flammor och gaser och I är kravet 
på isolering det vill säga att inte värme släpps genom väggen och kan antända material på den 
oexponerade sidan av väggen. 
 
För att uppfylla kraven på brandmotstånd i brandcellsavskiljande delar måste dessa funktioner 
uppfyllas. Funktionerna kan kombineras på olika sätt åtföljt av ett tidskrav på 15-360 minuter, 
t.ex. REI 90 eller EI 15, (Östman et al. 2002). REI 90 betyder således att byggnadsdelen ska 
klara kraven i 90 minuter med avseende på bärförmåga, integritet och isolering. För EI 15 
behöver byggnadsdelen däremot bara klara kraven i 15 minuter och då med avseende på 
integritet och isolering. 
 
Om väggen dessutom är en brandvägg måste den ha tillräcklig stabilitet och bärförmåga för 
att byggnader på ena sidan om väggen kan störta samman utan att brandväggens egenskaper 
försämras avsevärt. (Boverkets byggregler, 2006). 
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Vid sammanbyggda hus skall brandväggen utföras i den brandtekniska klass som gäller för 
den av byggnaderna som har högst byggnadsteknisk klass. (Boverkets byggregler, 2006). 
 

3.3 Brandskyddsteknisk dimensionering 
Brandskyddsteknisk dimensionering kan ske på två olika sätt för de flesta byggnadstyperna. 
Eftersom BBR är funktionsbaserad har byggherre och brandskyddsprojektör frihet att välja 
dimensioneringsmetod för att visa att målen med de funktionsbaserade föreskrifterna är 
uppfyllda. Dessa dimensioneringsmetoder kallas förenklad dimensionering och analytisk 
dimensionering. (Bengtsson et al. 2005). 
 

3.3.1 Förenklad dimensionering 
Förenklad dimensionering är i princip samma dimensioneringsmetod som den som användes 
innan de funktionsbaserade föreskrifterna infördes. Förutsättningarna för denna 
dimensionering är att alla krav och allmänna råd som är relevanta för det aktuella objektet 
följs. Tekniska byten och avsteg kan utföras om de finns angivna i BBR:s rådstext eller i 
rapporter utgivna av Boverket. Om tidigare framtagna lösningar används är det viktigt att 
kontrollera att kravet i BBR inte är högre än i de regler som användes vid denna utformning. 
(Bengtsson et al. 2005) 
 

3.3.2 Analytisk dimensionering 
Genom att använda analytisk dimensionering kan samhällets krav på säkerhet uppfyllas även 
om tekniska byten sker eller brandskyddet minskas. På detta sätt kan en mer kostnadseffektiv 
utformning erhållas. Beroende på hur mycket brandskyddet förändras mot när förenklad 
dimensionering används bör olika beräkningsmetoder användas, detta för att vara säker på att 
erforderlig säkerhet uppnås. Vid analytisk dimensionering får inte byggnadens totala 
brandskydd bli sämre än om alla relevanta krav i BBR uppfylls. Byggherren måste därför visa 
att en föreslagen lösning uppfyller samhällets krav på säkerhet. Samhällets krav på säkerhet 
regleras i lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, BVL, och förordningen om 
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, BVF, dessa måste alltid uppfyllas. Någon konkret 
precisering på vad som är tillräcklig säkerhet i form av dimensionerande kriterier finns inte. 
(Bengtsson et al. 2005) 
 
Det första steget i analytisk dimensionering är att ta fram en lösning och klargöra vilka krav 
och råd i BBR som inte uppfylls. Därefter studeras vilken effekt dessa lösningar har på 
brandskyddet jämfört med brandskyddet vid förenklad dimensionering. När detta utförts skall 
en värdering av förändringen av risken i lösningen ske. Detta medför att en analys måste 
göras som visar att det inte uppstår en försämring av säkerheten gentemot resultatet av 
säkerheten vid en förenklad dimensionering. (Bengtsson et al. 2005). 
 
Det finns flera olika riskanalysmetoder. Generellt för dessa är följande tillvägagångssätt: 
 

1. Identifiera problemet 
2. Avgränsa problemet 
3. Analysera problemet 

 Vad kan hända? 
 Hur ofta kan det hända? 
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 Vad får det för konsekvens? 
4. Presentera risk 
5. Värdera risk och ta fram alternativa lösningar 
6. Fatta beslut 
7. Uppföljning och dokumentation 

 
Hur dessa punkter utförs beror på vilken riskanalysmetod som används. Det finns tre olika 
typer av metoder som kan användas vid riskanalys, antingen är de kvalitativa, 
semikvantitativa eller kvantitativa. (Bengtsson et al. 2005). 
 
Kvalitativa metoder 
Kvalitativa metoder används för att identifiera vad som är problemet och vilka risker som 
behöver analyseras. Detta beror på att kvalitativa metoder är mer omfattande och har en 
begränsad noggrannhet. Vid kvantitativa riskanalyser ingår ofta en kvalitativ analys för att 
identifiera vad som skall analyseras mer noggrant. Exempel på kvalitativa metoder är 
checklistor och grovanalys. (Bengtsson et al. 2005). 
 
Semikvantitativa metoder 
Semikvantitativa metoder innehåller inslag där både konsekvens och sannolikhet mäts. Dessa 
mått behöver inte bestå av siffror utan det räcker med att storleksordningar beskrivs, vilket 
ger nog med underlag för att rangordna olika alternativ. Dessa metoder är därför mer 
detaljerade än kvalitativa metoder. Ett exempel på semikvantitativa metoder är indexmetoder. 
(Bengtsson et al. 2005). 
 
Kvantitativa metoder 
Vid kvantitativa metoder beskrivs konsekvens och frekvens med hjälp av numeriska storheter. 
Ofta används händelseträdstekniken för att beskriva och strukturera problemet. T.ex. kan 
frekvens beskrivas som antal händelser per år och konsekvens som antalet personer som 
drabbas. (Bengtsson et al. 2005). 
 
När en riskanalys utförs uppstår det stora osäkerheter när konsekvensen och frekvensen skall 
beskrivas. Detta eftersom att det måste göras en uppskattning av konsekvensernas och 
frekvensernas storheter. För att kunna utföra en bra riskanalys som ger ett riktigt resultat 
måste god kännedom om olika risker och dess konsekvenser och frekvenser erhållas. När 
riskanalysen utförs kan också en osäkerhetsanalys utföras för att riskanalysen skall ge ett 
riktigare resultat. (Bengtsson et al. 2005) 
 
Analytisk dimensionering kan utföras antingen genom brandtester eller genom en utredning. 
Tester bör användas om den analytiska dimensioneringen sker av en begränsad del av en 
byggnad, medan utredning oftast används när en byggnads totala brandskydd utreds. Den typ 
av utredning som skulle kunna användas i detta fall är systematisk analys av brandförloppet. 
Det viktigaste vid testningen eller utredningen är att visa att brandskyddet blir minst lika bra 
eller bättre än innan det tekniska bytet. Det är vanligt att analytisk dimensionering används 
vid projektering av komplexa byggnader där en hel byggnads brandskydd studeras, t.ex. där 
det förekommer långa utrymningsvägar. (Johansson, 2007) 
 

3.4 Brandtest 
För att kunna bestämma en väggs brandmotstånd kan brandtester utföras. Detta kan vara 
aktuellt när olika parametrar ändras utanför de standardvärden som finns listade i tabellerna i 
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Östman et al. (2002). De brandtester som kan vara aktuella för LBAB’s väggar är fullskaliga 
ugnsprovningar. Ett sådant prov kostar ungefär 80 000 kronor. Om endast ett sådant test 
utförs bör tillförlitligheten i detta test ifrågasättas. Därför bör ett flertal tester utföras. Priset 
per test blir då lägre. (König, 2007) 
 

3.5 Jämförelser mellan brandkrav i Sverige, USA och Kanada 
Jämförelser har utförts mellan USA, Kanada och Sverige. Valet att göra jämförelser mellan 
just dessa länder beror på att de bygger trähus och har gjort det under lång tid. 
 
I Kanada krävs brandmotstånd på 60 minuter i byggnader högre än tre våningar för väggar 
och bjälklag, enligt den kanadensiska byggnormen, National Building Code of Canada. 
(Norén, 1996) 
 
USA har tre olika byggnormer samt en sammanslagen variant av dem. I dessa finns det vissa 
variationer. För trähus är brandmotståndet 60 minuter. (Östman och Rydholm, 2002) 
 
I svenska byggnormer ska flervåningshus i trä som är högre än fyra våningar klara 
brandmotståndet i 90 minuter för väggar och 60 minuter för bjälklag. (Boverkets byggregler, 
2006) 
 
Maximalt antal våningar som ett hus med bärande trästomme utan sprinkler kan ha är för 
Kanada tre våningar och för USA fyra våningar, medan det i Sverige är tillåtet att bygga åtta 
våningar utan sprinkler. (Norén, 1996) 
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4. Skivor 
För att en vägg skall kunna uppfylla brandkraven på bärförmåga, isolering och integritet är 
ytbeklädnaden som skyddar den av brand exponerade sidan av väggen viktig. Bra 
ytbeklädnad som ger ett skyddande skikt under lång tid förhindrar antändning av den 
bakomliggande träregelstommen och isoleringen under lång tid. Med ytbeklädnad avses 
vanligtvis beklädnadsskivor. Detta medför att desto bättre en skivas brandmotstånd är desto 
längre tid kan brandkraven på bärförmåga, isolering och integritet uppfyllas. 
 
Enligt BBR 5:51 får inte ytskikt och beklädnader ge upphov till snabb brandspridning, där 
stora mängder gas och värme utvecklas. De får ej smälta eller droppa utanför brandhärdens 
omedelbara närhet. Materialet får inte deformeras vid ringa brandpåverkan, falla ner eller 
förändras på sådant sätt att risken för personskador ökar. (Bengtsson et al. 2005) 
 
Byggnadsmaterial klassificeras enligt två klassificeringssystem. Det ena är den Svenska 
klassen som används i BBR den andra är EUROCLASS. I EUROCLASS delas ytskikt in i sju 
huvudklasser (A1, A2, B, C, D, E och F) där klass A1 är den bästa. Klasserna är baserade på 
materialens värmeutvecklingsegenskaper vid brand och gränserna har definierats med hjälp av 
ISO 9705 även kallat Room/Corner-test. (Bengtsson et al. 2005) Vid Room/Corner-test 
monteras provmaterialet på insidan av testkammarens tak och alla väggar utom dörrväggen. 
Sedan placeras en propanbrännare i ena hörnet av kammaren. Brännaren avger en effekt på 
100 kW under tio minuter därefter 300 kW under följande tio minuter. Detta ger en total 
provtid på tjugo minuter. Rökgaserna sugs upp av en huv och värmeeffekt mäts. För 
provuppställning se Figur 4-1. (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2007) Utöver den 
avgivna värmeeffekten mäts mängden avgiven rök där betäckningen s står för rökklass (s1-s3) 
och mängden avgivna brinnande partiklar där betäckningen d står för droppklass (d0-d2). 
(Bengtsson et al. 2005) Flamspridning längs väggar och tak noteras visuellt. Om flammor slår 
ut genom dörren avbryts testet eftersom övertändning har inträffat. Normalt sett brukar 
effektutvecklingen vara 1 MW vid övertändning. (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 
2007) I Tabell 4-1 visas sambandet mellan Svenska klasser och motsvarande EUROCLASS 
samt Room/Corner-test. (Bengtsson et al. 2005) 
 

 
Figur 4-1: Provuppställning av Room/Corner-test, (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2007). 
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Tabell 4-1: Översättning av svenska ytskiktsklasser, (Bengtsson et al. 2005). 

 
 
Vid klassificering av ytbeklädnad tas hänsyn till dels vilken sorts beklädnadsskiva som 
används men också till vilket ytskikt väggen har, dvs. målningsbehandling, tapeter eller 
beklädnadsskivans obehandlade yta. För exempel på ytbeklädnaders klassindelning se Tabell 
4-2. (Bengtsson et al. 2005). 
 

Tabell 4-2: Exempel på klassindelning av ytskikt, (Bengtsson et al. 2005). 
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Vilken ytbeklädnad som kan användas beror på byggnadsklassen. I Tabell 4-3 visas vilken 
ytskiktsklass som uppfyller funktionskraven enligt BBR. (Bengtsson et al. 2005) 
 

Tabell 4-3: Materialkrav, ytskikt och beklädnad, (Bengtsson et al. 2005). 

 
 

4.1 Allmänt 
Den viktigaste parametern för skivors bidrag till brandmotståndet är tjockleken på skivan. För 
träbaserade skivor kan sambandet mellan tjockleken och brandmotståndet approximeras 
genom en parabel som skär origo enligt formeln: 
 

20088,0128,1 ttbm ⋅+⋅=  
 
Där bm är skivornas bidrag till brandmotståndet i minuter, och t är skivans tjocklek i mm. 
Förklaringen till parabelformen är att tjockare skivor får ett tjockare skyddande kolskikt vilket 
skyddar mot inbränning och ger högre brandmotstånd. (Norén och Östman, 1985) 
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Olika träbaserade skivor med samma tjocklek har olika brandmotstånd detta beror på 
skillnader i densitet, struktur och limtyp m m. (Norén och Östman, 1985) I Figur 4-2 syns 
skillnaden i brandmotstånd för olika skivtyper som alla är 12 mm tjocka. 
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Figur 4-2: Skillnader i brandmotstånd för olika sorters skivor som är 12 mm tjocka. 

 
Skivornas densitet ger ett betydligt mindre bidrag till brandmotståndet än vad tjockleken gör. 
Vid tre gånger högre densitet fördubblas brandmotståndet medan det är tre gånger högre vid 
tre gånger tjockare skiva. Densitetens inverkan på brandmotståndet beror främst av att 
mängden brännbart material ökar per millimeter skiva. Vid högre densitet ökar också 
värmeledningstalet, detta gör att för oorganiska skivor med hög densitet blir 
temperaturkriteriet avgörande för skivans brandmotstånd. (Norén och Östman, 1985) 
 
Högre fuktkvot i en skiva minskar inträngningshastigheten vid brand eftersom mer energi går 
åt till att förånga vattnet i skivan vilket i sin tur leder till högre brandmotstånd. (Norén och 
Östman, 1985) 
 

4.2 Fiberskivor 
Fiberskivor tillverkas i densitetsintervallet 250 kg/m3 för porösa fiberskivor och 1000 kg/m3 
för hårda fiberskivor. De är oftast helt fria från bindemedel. Därför är densiteten den 
parameter som påverkar fiberskivors bidrag till brandmotståndet mest. Asfaboard som är en 
porös board impregnerad med asfalt har förvånansvärt högt brandmotstånd med tanke på den 
låga densiteten. I Figur 4-3 visas förhållandet mellan densitet och brandmotstånd för tolv 
millimeter tjocka fiberskivor. (Norén och Östman, 1985). 
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Figur 4-3: Olika fiberskivors bidrag till brandmotståndet i förhållande till deras densitet, (Norén och 

Östman, 1985). 

 

4.3 Spånskivor 
Spånskivor tillverkas av spån och bindemedel. I dessa är bindemedlet vanligen ureaharts, 
urea-melaminharts eller fenolharts. Ett lägre brandmotstånd uppmättes för fenolhartsbunden 
spånskiva än för spånskivor bundna med ureaharts och urea-melaminharts. Detta är 
förvånande eftersom fenolharts är mer temperaturstabilt än ureaharts, förklaringen här tros 
vara att den fenolhartsbundna skivans densitet är lägre än de andra två skivornas. (Norén och 
Östman, 1985). 
 

4.4 Plywood 
Brandmotståndet för plywood beror till stor del på vilken typ av lim som använts vid 
sammanfogningen. Fenolhartslimmad gran- och furuplywood har högre brandmotstånd än 
ureahartslimmad plywood. Detta beror på att fenolharts är värmebeständigare än ureaharts. 
Den ureahartslimmade plywooden spjälkas upp på den exponerade sidan och de förkolnade 
fanéren lossnar, därför blir det skyddande kolskiktet tunt och brandmotståndet sämre än för 
den fenolhartslimmade plywooden som brinner utan att spjälkas upp. (Norén och Östman, 
1985). 
 

4.5 Flamskyddsbehandlade skivor 
Flamskyddsbehandlingen ska ge ett skydd i brandens tidiga skede genom att fördröja 
antändningen och minska flamspridningen. Förkolningshastigheten är dock oförändrad för 
flamskyddsbehandlade skivor och därför är även brandmotståndet relativt oförändrat eftersom 
skyddseffekten avser annat än brandmotstånd. (Norén och Östman, 1985) 
 
Flamskyddsbehandlade skivor uppfyller ytskiktsklass ett. Det är även för 
flamskyddsbehandlade skivor till största delen tjockleken på skivorna som är avgörande för 
brandmotståndet eftersom skivorna har ungefär samma förkolningshastighet som obehandlade 
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skivor. Marknaden för dessa skivor är liten och det kan vara svårt att få tag i dessa produkter 
på den svenska marknaden. (Östman, 2007) 
 
Färdigt flamskyddsbehandlade spånskivor finns att beställa på svenska marknaden av Svensk 
Flamskyddsteknik AB. Spånskivor finns i storlekar allt från 8-38 mm och priset ligger på 
ungefär 100 kr/m2. (Bengtsson, 2007) 
 

4.6 Brandskyddsmålade skivor 
Brandskyddsmålningen ger ett skydd som fördröjer antändningen. De färger som finns på 
dagens marknad är dock inte nötningståliga. De ger därför inget tillförlitligt skydd för väggar 
men de kan däremot vara bra för att skydda innertak. (Östman, 2007) 
 

4.7 Gipsskivor 
Att gipsskivor har bra brandegenskaper beror på gipskärnan. Kartongskikten på båda sidor om 
kärnan är underlag för ytbehandling och ger skivan erforderliga hållfasthetsegenskaper. Att 
gipskärnan ger bra brandmotstånd beror på att den innehåller mycket kristallbundet vatten 
som frigörs vid upphettning och avgår som vattenånga. Processen när vattnet frigörs kallas 
kalcinering, denna process kräver stora mängder energi. Detta medför att yttemperaturen på 
den oexponerade sidan håller sig under 100°C under tiden som kalcineringen pågår. Därför 
hjälper inte gipsskivorna till med brandspridningen i det inledande brandförloppet och vid den 
fullt utvecklade branden skyddar gipsskivorna den bakomliggande konstruktionen. (Gyproc 
AB och Södra Building Systems AB, 2003) För LBAB kostar brandgipsskivor ungefär 25 
kr/m2 (Forsell, 2006). 
 
Vid brand krymper vanliga gipsskivor och sprickor uppstår. Detta gör att de rasar ner tidigare 
än brandgips som t.ex. Protect F. Dessa skivor innehåller tillsatser som kompenserar 
krympningen, vilket gör att sprickor inte uppstår och det ger en ökning av brandmotståndet. 
(König, 2007) 
 
Den skiva med bäst brandmotstånd som finns på den Svenska marknaden är Protect F. Den 
tillverkas endast i tjockleken 15 mm. I Tyskland däremot finns gipsskivtjocklekarna 20, 25 
och 30 mm för brandgips. Priset för dessa är högt och ligger på ungefär 160 kr /m2 för 25 mm 
tjocka skivor. (Sjögren, 2007) 
 
Skivskarvarna är en känslig del för brandskyddet. För att öka brandmotståndet i skarvarna kan 
gipsskivor tillverkas med v-fasade kanter. Konstruktionen i skarvarna blir tätare och det blir 
svårare för branden att nå träreglarna bakom skarvarna. V-fasade väggipsskivor tillverkas inte 
i dag eftersom det inte finns någon efterfrågan. Det finns däremot v-fasade golvskivor. (Pohl, 
2007). V-fas visas i Figur 4-4. 
 

 
Figur 4-4: V-fas. 

 



Skivor 

25 

4.8 Konstruktiva faktorer 
Förutom individuella egenskaper påverkas en skivas bidrag till brandmotståndet av 
konstruktiva faktorer. (Norén och Östman, 1985). 
 
Isolering 
Mineralullsisolering minskar skivornas brandmotstånd eftersom avkylningen på den 
oexponerade sidan av skivorna blir mindre, på detta vis blir yttemperaturen högre och skivan 
torkar ut snabbare. Om det funnits en luftspalt bakom skivan hade värme transporterats 
genom väggen och på detta vis hade skivan blivit kyld. Skillnaden i brandmotstånd mellan 
isolerade och oisolerade gipsskivor är ungefär en och en halv till två minuter. (Norén och 
Östman, 1985) 
 
Reglar 
Brandmotståndet försämras mer av träreglar än av mineralullsisolering. Är skivans skarv över 
regel minskar brandmotståndet, eftersom skivorna krymper vid brandpåverkan och på detta 
sätt vidgas skarven och reglarna blir exponerade för brand. Detta gör också att branden kan 
tränga in parallellt med skivan. Eftersom brandmotståndet blir lägre vid reglarna reduceras 
reglarnas bärförmåga genom förkolning. Detta har främst betydelse för bärande 
konstruktioner. (Norén och Östman, 1985) 
 
Dubbla skivor 
Den yttre skivan har något lägre brandmotstånd än en enkel skiva, eftersom den inre skivan 
fungerar som isolering och medför en snabbare temperaturstegring. 
Temperaturstegringspåverkan av det dubbla gipset är mindre än vad 
temperaturstegringspåverkan är för mineralullsisolering och träreglar. (Norén och Östman, 
1985) 
 
Sammanlagda brandmotståndet för dubbla skivor är väsentligt högre än för enkla skivor. 
Dubbla 9 mm fiberskivor har ungefär dubbla brandmotstånd gentemot en enkel skiva och för 
dubbla gipsskivor är brandmotståndet nästan tre gånger större än för en enkel skiva. 
Anledningen till att dubbla skivor har dubbla brandmotståndet eller till och med nästan tre 
gånger så högt brandmotstånd är att den yttre skivan verkar som ett skyddande skikt. Detta 
hindrar brand från att påverka den bakomliggande skivan annat än med en temperaturhöjning. 
(Norén och Östman, 1985). 
 
Konstruktörer använder sig av tumregler när de dimensionerar för brand. De tumreglerna 
säger att en brandgipsskiva F-protect eller likvärdig klarar brandmotståndet i 30 minuter, två 
sådana skivor klarar brandmotståndet i 60 minuter osv. (Tolvgård, 2007) 
 



 

26 

 
 



Fasta släcksystem 

27 

5. Fasta släcksystem 
Förutom vattensprinkleranläggning finns det ett antal olika fasta släcksystem. Dessa är 
vattendimsläcksystem, skumsprinkler och gasformiga släcksystem. 
 

5.1 Vattendimsläcksystem 
Detta släcksystem utformades av sjöfarten och är ett mellanting mellan vattensprinkler och 
gasformiga släcksystem. Fördelen med vattendimma i ett fartyg istället för vattensprinkler är 
att vattendimsystemet har mindre vattenbehov och det medför att systemet har lägre vikt. 
Nackdelarna med detta system är det höga tryck som också medför att det blir dyrare, samt att 
de material som måste användas ökar kostnaderna. Vid stora bränder är vattendimma väldigt 
effektiv eftersom värmen snabbt minskar när branden förångar de många små 
vattendropparna. Vid mycket små och dolda bränder är det svårt att lyckas släcka dessa helt 
utan manuellsläckning brukar krävas. (Bengtsson et al. 2005). 
 

5.2 Skumsprinkler 
Skumsprinkler fås genom att skumkoncentrat doseras i vattnet till ett vanligt 
vattensprinklersystem. Skumtillsatsen ökar släckförmågan hos sprinklersystemet i fibrösa 
material. Därför krävs mindre vattenmängd än vid vanlig vattensprinkleranläggning. 
Skumsprinkler kan också användas vid bränder i vätskor. (Bengtsson et al. 2005). 
 

5.3 Gassläckanläggning 
De olika gaser som finns på marknaden har väldigt bra släckningseffekt mot flammande 
bränder men har svårt att släcka glödbränder. Därför krävs ofta manuell släckning för att 
bränderna inte ska flamma upp igen. För att förhindra detta krävs därför att koncentrationen 
av gas bibehålls tills det att räddningstjänsten kan utföra manuell släckning. God täthet krävs 
därför i skyddsutrymmet och hög koncentration av släckmedlet. Sättet som gaserna släcker 
bränderna på är genom kvävning, dessa gaser är ohälsosamma för människan.(Bengtsson et 
al. 2005). 
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6. Beräkningar bärförmåga 
Beräkningar av bärförmågan vid brand sker enligt kapitel 6 i Östman et al. (2002). 
Beräkningarna har skett för ett lager brandgips vid brand i 60 minuter och 90 minuter. 
Anledningen till att beräkningar för brand i både 60 och 90 minuter har utförts är för att få 
fram värden som skall kunna vara jämförbara. Beräkningarna har skett för ytterväggar och 
volymavskiljandeväggar. Dessutom har beräkningar skett för ett lager brandgips och ett lager 
plywood för ytterväggar och volymavskiljandeväggar vid brand i 90 minuter och två lager 
brandgips vid brand i 90 minuter för volymavskiljandeväggar. Resultat och beräkningar 
redovisas i bilagorna A-G. Dessa värden kan också jämföras med värdena som redovisas i 
beräkningsexempel två i Östman et al. (2002) där beräkningar utförts för en yttervägg med två 
lager brandgips vid brand i 90 minuter. I bilaga H redovisas lasterna som reglarna måste klara 
av vid brand. Den tyngsta lasten som en regel i en yttervägg måste klara av är 28,72 kN och 
den tyngsta lasten som en regel i en volymavskiljandevägg måste klara av är 11,57 kN. 
 
Vid beräkningarna enligt Östman et al. (2002) framkom att det är många olika konstanter som 
bestämmer väggens brandmotstånd. Dessa konstanter beror på regelstorlek, vilket 
skivmaterial som används, skruvlängder vid förankring av skivor och vilken skarvtyp 
skivorna har vid reglar. För skarvtyper se Figur 6-1. Tabellerna är begränsade med avseende 
på regeldimensioner, skarvtyper, skivtyper och skruvlängder. T.ex. finns det bara fyra olika 
höjder och tre olika bredder på regeldimensioner, endast tre olika skruvlängder för förankring 
och endast fyra olika skarvtyper. Detta har lett till att beräkningarna för ytterväggar har utförts 
med regeldimensionen 145x45 mm som är den närmaste mindre regeldimensionen. Den som 
används av LBAB som är på 170x45 mm finns inte tabellerad. Därför är de värden som 
erhållits vid beräkningarna av bärförmågan hos ytterväggar något lägre än den verkliga 
bärförmågan. (Östman et al. 2002). 
 

 
Figur 6-1: Olika skarvtyper som används vid beräkning, (Östman et al. 2002). 

 
Beräkningarna visar att med ett lager brandgips för ytterväggar klarar väggen bärförmågan 
gott och väl i 60 minuter medan volymavskiljandeväggar med ett lager brandgips inte klarar 
bärförmågan vid brand i 60 minuter, vilket kan ses vid en jämförelse mellan resultaten från 
bilagorna B och D och lasterna från bilaga H. Bärförmågan som erhållits från beräkningarna 
av den volymavskiljandeväggen vid brand i 60 minuter med ett lager brandgips verkar vara 
för låg, då LBAB utfört brandtest på en sådan vägg och kraven på bärförmåga uppfylldes. När 
bärförmågan ska klaras i 90 minuter blir det inget kvar av resttvärsnittet och bärförmågan blir 
således obefintlig för både ytterväggar och volymavskiljandeväggar enligt bilaga A och C. 
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Vid 2 lager brandgips visar beräkningar i Östman et al. (2002) att bärförmågan klaras för en 
yttervägg vid brand i 90 minuter. Här blir bärförmågan som minst 33,6 kN vilket kan 
jämföras med den högsta lasten på en regel som är 28,72 kN. För en volymavskiljandevägg 
med två lager brandgips vid brand i 90 minuter klaras inte bärförmågan vid en jämförelse 
mellan bärförmågan i bilaga E och lasten i bilaga H. Resultaten av bärförmågan i bilagorna F 
och G visar att ett lager brandgips utanpå ett lager plywood vid brand i 90 minuter för 
ytterväggar och volymavskiljandeväggar inte klarar lasterna som uppstår vid brand enligt 
bilaga H. Resultaten för ytterväggar redovisas i Tabell 6-1och resultaten för volymavskiljande 
väggar redovisas i Tabell 6-2. 
 

Tabell 6-1: Resultat av beräkningar för Ytterväggar. 

Skiva/or R60 R90 
Brandgips Ja Nej 

Brandgips yttre lager 
+ 

Brandgips inre lager 

 
Ej beräknat 

 
Ja 

Brandgips yttre lager 
+ 

Plywood inre lager 

 
Ej beräknat 

 
Nej 

 
Tabell 6-2: Resultat av beräkningar för Ytterväggar. 

Skiva/or R60 R90 
Brandgips Nej Nej 

Brandgips yttre lager 
+ 

Brandgips inre lager 

 
Ej beräknat 

 
Nej 

Brandgips yttre lager 
+ 

Plywood inre lager 

 
Ej beräknat 

 
Nej 

 
De felkällor som finns vid beräkningarna är begränsningen av regeldimensioner och att det 
endast finns tabeller för skruvar och inte spikar som LBAB använder för att förankra 
skivorna. Dessutom verkar bärförmågan bli lägre vid beräkningar än vid de brandtester som 
utförts av LBAB, vilket visar att vid beräkningar blir resultatet på säker sida. 
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7. Analys 
 

7.1 Ytbeklädnad 
Gipsskivor bör användas för att klara av ytskiktskravet på bästa sätt. Få andra skivor gör det 
enligt Tabell 4-2. Det alternativ som kan fungera är flamskyddsbehandlad spånskiva, dessa 
finns att köpa färdigbehandlade och klarar högsta brandskyddskravet. Flamskyddsbehandlade 
spånskivor är dyra. Kostnaden ligger på ungefär 100 kr/m2 vilket kan jämföras med 2 lager 
brandgips som för LBAB kostar ungefär 50 kr/m2. Enligt Tabell 4-2 klarar brandskyddsmålad 
spånskiva ytskiktskravet. Den är däremot inte lämplig för väggar eftersom färgen på dagens 
marknad inte är nötningstålig och därför inte pålitlig. 
 

7.2 Beräkningar 
Bärförmågan vid brand klaras inte av i 90 minuter med endast ett lager brandgips eller med ett 
lager brandgips utanpå ett lager plywood enligt beräkningar med hjälp av Östman et al. 
(2002). Anledningen till detta är att dåliga tabellvärden erhålls ur Östman et al. (2002) för 
tiden innan nedfall av skivan/skivorna sker, vilken skarvtyp som används över reglarna och 
skyddstiden som skivan/skivorna står emot brand. Vid ett lager brandgips i brand vid 60 
minuter och två lager brandgips i brand vid 90 minuter klarar ytterväggarna lasten från bilaga 
H medan volymavskiljandeväggar inte klarar lasten från bilaga H. Här visar dock brandtest av 
volymavskiljandevägg att bärförmågan klaras i 60 minuter med endast ett lager brandgips. 
Anledningen till att de volymavskiljandeväggarna inte klarar bärförmågan enligt 
beräkningarna medan ytterväggarna gör det är eftersom att de volymavskiljandeväggarna har 
tunnare reglar än ytterväggarna, en ökning av regeldimensionen skulle här medföra att lasten 
kan klaras av. 
 
Nedfallstidens längd i tabellerna beror på temperaturkriteriet eller förankringskriteriet, det 
kriteriet som har kortast tid innan nedfall av skivan/skivorna sker är dimensionerande. Dvs. 
om skivan/skivorna faller ner pga. att skruvarna lossnar från reglarna (förankringskriteriet) 
eller om skivan/skivorna faller ner pga. att skivan/skivorna går sönder (temperaturkriteriet). I 
de här fallen är förankringskriteriet dimensionerande. Detta kriterium kan ökas med längre 
skruvlängd, eftersom det då tar längre tid innan skruven tappar sin förankringsförmåga i 
regeln. LBAB använder sig av spikar i sin produktion vilket inte går att ändra eftersom 
spikningsrobotar används. Vid två lager brandgips används idag 35 mm långa spikar till inre 
lagret gips och 50 mm långa spikar till det yttre lagret. I detta fall bör därför LBAB prova spik 
som är 65 mm långa. Vissa modifieringar av spikningsrobotarna bör då ske men vid provning 
kan spik med flat skalle användas utan att modifiering sker (Hoas, 2007). 
 
De dåliga tabellvärden som erhålls p.g.a. skarvtypen vid användning av endast en skiva 
brandgips skulle kanske kunna ökas med hjälp av en v-fas i skarven. Fasningen bör ge en 
tätare skarv, eftersom det blir svårare för branden att nå regeln bakom skarven, vilket i sin tur 
bör ge bättre brandmotstånd vid skarvar placerade vid reglar. För att med säkerhet kunna veta 
att v-fasen ger ett bra brandskydd måste brandtester genomföras. Förslagsvis sker fasningen i 
fabrik innan leverans till LBAB. För illustration av v-fas se Figur 4-4. 
 
Med tjockare brandgipsskivor kan skyddstiden och temperaturkriteriet ökas. Skyddstiden är 
tiden som en obrännbar skiva fördröjer inbränning i regeln. För gipsskivor är det tiden som 
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kalcineringen sker, dvs. tiden som det bundna vattnet avges under. Tjockare skivor innehåller 
mer bundet vatten och det tar därför längre tid innan det bundna vattnet har lämnat skivan och 
den börjar falla sönder. 
 
Analytisk dimensionering bör utföras med tjockare brandgips där bredden anpassas för att v-
fasning ska kunna ske. Tjockare skivor bör minska monteringsarbetet, eftersom en 
brandgipsskiva kan användas istället för två stycken brandgipsskivor. Vikten på dessa skivor 
blir väldigt hög men bör kunna hanteras med bibehållen god arbetsmiljö då tillverkningen 
sker i fabrik. Förslag på skivtjocklek för brandgipsskivor är 25 eller 30 mm som tillverkas i 
Tyskland. Priset på detta brandgips är ungefär 160 kr/m2 för 25 mm tjocka skivor. Dessa bör 
gå att få v-fasade. För att öka förankringstiden bör spiklängden ökas, detta skulle ge 
brandskydd under längre tid eftersom det tar längre tid innan spiken lossnar från regeln. 
Spiklängden begränsas till 65 mm eftersom det är den längsta gipsspiken till träreglar som 
LBAB’s spikleverantör Kartro har som är kompatibel med LBAB’s spikningsrobotar. Vid den 
analytiska dimensioneringen bör brandtester utföras för att utvärdera om de aktuella skivorna 
med v-fasning och nya spiklängden ökar brandmotståndet tillräckligt. Det brandtest som är 
aktuellt i detta fall är fullskaligt ugnsprov. Brandtester skulle möjligtvis gå att undvika om 
provningsrapport kan erhållas från gipsskiveleverantören. Det skulle då vara möjligt att 
genomföra en utredning av t.ex. brandförloppet och Trätek skulle kunna införa en större 
skivtjocklek i beräkningsmodellen i Östman et al. (2002). Dessa beräkningar skulle då kanske 
klara R90 för väggarna. Men trots det är det svårt att undvika brandtester eftersom den 
analytiska dimensioneringen utförs på en begränsad del av byggnaden. Därför bör de längre 
spikarna och v-fasningen brandtestas så det med säkerhet kan styrkas att det inte uppstår 
några konstigheter i skarvarna som t.ex. svällning eller krympning av skivorna. 
 
Det skulle gå att byta ut brandgipsskivorna mot flamskyddsbehandlade spånskivor och utföra 
brandtester enligt föregående stycke. De tjocklekar som då kan vara aktuella är 22, 25, 28, 30 
och 38 mm. Även v-fasning och skruvlängd bör utföras enligt föregående stycke. 
 

7.3 Skillnad i brandskyddskrav med avseende på bärförmåga 
Kravet på bärförmåga skiljer sig mellan bjälklaget och väggar enligt Tabell 3-2. Väggarna ska 
klara bärförmågan i 90 minuter men bjälklaget ska klara bärförmågan i 60 minuter. Skillnaden 
i krav på brandmotstånd med avseende på bärförmåga mellan bjälklag och väggar beror på att 
även om bjälklagen rasar skall konstruktionen vara sådan att huset inte kollapsar. Därför 
måste förstyvande element ha samma brandmotstånd som de delar med det högre 
brandmotståndet. Men eftersom kollaps av väggarna inträffar om bjälklaget rasar enligt Figur 
2-7 måste avsnitt 5:81 i Boverkets byggregler (2006) följas. Detta avsnitt säger att ”Bärande 
konstruktioner skall utformas och dimensioneras så att säkerheten mot materialbrott och mot 
instabilitet i form av knäckning, vippning, buckling o.d., är betryggande vid brand och 
föreskriven last.” vilket i praktiken innebär att också bjälklaget skall klara bärförmågan i 90 
minuter. 
 
Brandkraven är baserade på byggnadsklasser, denna indelning är inte bra, eftersom ökningen i 
brandskyddskrav blir väldigt drastisk mellan t.ex. våning fyra och fem medan det mellan 
våning tre och fyra inte sker någon ökning alls av brandskyddskraven. Det skulle vara att 
föredra en jämn ökning av brandskyddet allteftersom antalet våningar ökar. Enligt nuvarande 
regler sker ökningen av brandskydd i byggnadsklass ett mellan våning fyra och fem. Detta 
medför att hus upptill fyra våningar har samma krav på brandskyddet medan hus som är fem 
till åtta våningar har ett högre krav. 
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Det finns skillnader i brandkrav i olika länder. T.ex. i Kanada kräver reglerna att trähus måste 
klara brandmotståndet i 60 minuter med avseende på bärförmågan även för trähus högre än tre 
våningar. Detta kan förklaras med att trähus högre än tre våningar med bärande trästomme 
kräver att sprinkler installeras. I Sverige är det tillåtet att bygga åtta våningar utan sprinkler. 
Skulle sprinkler installeras i Sverige kan brandkravet på bärförmågan minskas till samma nivå 
som den är i Kanada. Det vill säga att bärförmågan ska klara brandmotståndet i 60 minuter för 
hus upptill åtta våningar. 
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8. Slutsatser 
Syftet med arbetet var att studera brandskyddet (brandmotståndet) hos väggar för 
volymbyggda trähus på fem våningar, samt att utreda vad som behövdes för att kunna ta fram 
en ny och bättre lösning som klarar kraven för fullgott brandskydd. Dessutom gjordes en 
mindre utredning om varför det är olika brandkrav i olika länder samt olika brandkrav på 
olika delar av ett hus. 
 
Det är inte några skillnader i brandkrav på bärförmåga mellan väggar och bjälklag pga. avsnitt 
5:81 i Boverkets byggregler (2006) som säger att förstyvande element ska ha samma 
brandmotstånd som delen med det högre brandmotståndet. Eftersom väggarna kollapsar om 
bjälklaget rasar, skall bjälklaget ha samma brandkrav med avseende på bärförmågan som 
väggarna har. 
 
Skillnaden som gör att hus med bärande trästomme på fem våningar i Kanada och i USA kan 
ha lägre krav på brandmotståndet än vad motsvarande hus har i Sverige är att de istället har ett 
krav på sprinkler. 
 
Enligt beräkningarna klarar inte väggar med endast en skiva brandgips eller med en skiva 
brandgips utanpå en skiva plywood bärförmågan vid brand i 90 minuter. För att en ny och 
bättre lösning av brandskyddet med endast en skiva brandgips skall kunna erhållas bör 
analytisk brandskyddsdimensionering genomföras där förändring av tjocklek på 
brandgipsskivorna utförs, de tjocklekar som bör kontrolleras är 25 och 30 mm. Utöver det bör 
längre spikar, 65 mm, användas och v-fasning av kanterna genomföras för att skarvarna över 
reglarna ska bli tätare. Alternativt kan brandgipsskivorna bytas ut mot flamskyddsbehandlade 
spånskivor där aktuella tjocklekar är 22, 25, 28, 30 och 38 mm. Det är nödvändigt att utföra 
brandtester på den/de lösning/ar som blir aktuella i och med en analytisk dimensionering, 
detta för att kunna visa att kraven som ställs i Boverkets byggregler (2006) uppfylls. Det 
brandtest som är aktuellt i detta fall är fullskalig ugnsprovning. Ett sådant test kostar ca 
80 000 kr och för att få riktiga värden som är tillförlitliga bör ett flertal sådana tester utföras. 
 
Priset för skivmaterialet ökar för de alternativa skivor som kan fungera. Alternativen kan 
däremot ge en besparing i produktionskostnaderna, därför bör en utvärdering av de totala 
kostnaderna utföras av LBAB innan beslut tas om vidare forskning skall ske. 
 

8.1 Förslag till fortsatt arbete 
Detta arbete har utförts som en utredning där förslag givits på vad som kan förändras för att 
en alternativ lösning på brandskydd av väggar som uppfyller kraven för volymbyggda trähus 
på femvåningar skall kunna erhållas. Förslagen kan leda till en förbättring av brandskyddet 
om fortsatt forskning sker. Vid fortsatt forskning bör en analytisk dimensionering utföras. 
Den analytiska dimensioneringen bör utföras på väggarna och eftersom endast en begränsad 
del av byggnaden förändras bör brandtester utföras. Brandtesterna bör utföras så det med 
säkerhet kan styrkas att det inte uppstår några konstigheter i skarvarna när längre spik och v-
fasning används t.ex. bör v-fasningens skydd av reglarna styrkas och det bör styrkas att inte 
svällning eller krympning av skivorna uppstår. 
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Bilaga A – Beräkning av brandmotstånd i 90 minuter för 
yttervägg med en skiva gips 

 
Beräkningar har skett enligt (Östman et al. 2002). 
 
Bärförmågekrav R= 90 min     
        
Regeldimensioner          
Höjd: 145 mm Eftersom höjden 170 mm ej finns tillgänglig  
Bredd: 45 mm väljs närmaste mindre regeldimension  
Längd: 2500 mm      
        
Vägguppbyggnad          
Protect F 15 mm      
Folie          
Reglar 170 mm K24     
Mineralull 170 mm      
GU 9       
Stenull 50 mm      
Serpo Min   ?      
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Figur A-1: Skarvtyper.       
        
1 Bestämning av inbränningsdjup och resttvärsnitt   
        
Skarvtyp 0 medför tch= 28,8 min     
Skarvtyp 1 medför tch= 20,7 min     

Förankringskriterium   medför tch= 39,9 min 
om lf= 41 
mm   

      tch= 59,6 min 
om lf= 57 
mm   

Väljer att använda skruvlängden 57 mm     
Eftersom skivorna inte sitter kvar efter 90 minuter kan inte glasull användas utan stenull skall användas 
        
β 0= 0,65 mm/min Inbränningshastighet en dimensionell brand  
ks= 1,3   Beror av regelbredden   
k2= 0,94   Beror på beklädnad och skarvtyp 0  
k2= 0,81   Beror på beklädnad och skarvtyp 1  
k3= 2,9   Beror på beklädnad    
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Inbränningsdjupet beräknas med ekvation (6.10) i Brandsäkra trähus  
dchar= 98,95964 mm Skarvtyp 0    
dchar= 101,1203 mm Skarvtyp 1    
        
kn= 1,5   Vilket medför att effektiva inbränningen dcharn är: 
dchar,n= 148,4395 mm Skarvtyp 0    
dchar,n= 151,6805 mm Skarvtyp 1    
        
Effektiva rektangulära resttvärsnittet har dimensionen:    
45 mm X -3,43946 mm2    
45 mm X -6,68046 mm2    

 
Eftersom negativa värden på tvärsnittet erhålls, dvs. hela tvärsnittet har förlorat sin 
bärförmåga, utförs inte vidare beräkningar för detta tvärsnitt. 
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Bilaga B – Beräkning av brandmotstånd i 60 minuter för 
yttervägg med en skiva gips 

 
Beräkningar har skett enligt (Östman et al. 2002). 
 
Bärförmågekrav R= 60 min     
        
Regeldimensioner          
Höjd: 145 mm Eftersom höjden 170 mm ej finns tillgänglig  
Bredd: 45 mm väljs närmaste mindre regeldimension  
Längd: 2500 mm      
        
Vägguppbyggnad          
Protect F 15 mm      
Folie          
Reglar 170 mm K24     
Mineralull 170 mm      
GU 9       
Stenull 50 mm      
Serpo Min         
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Figur B-1: Skarvtyper.       
        
1 Bestämning av inbränningsdjup och resttvärsnitt   
        
Skarvtyp 0 medför tch= 28,8 min     
Skarvtyp 1 medför tch= 20,7 min     

Förankringskriterium   medför tch= 39,9 min 
om lf= 41 
mm   

      tch= 59,6 min 
om lf= 57 
mm   

Väljer att använda skruvlängden 
57 mm        
Eftersom skivorna inte sitter kvar efter 60 minuter kan inte glasull användas utan stenull skall användas 
        

β 0= 0,65 mm/min
Inbränningshastighet en dimensionell 
brand  

ks= 1,3   Beror av regelbredden   
k2= 0,94   Beror på beklädnad och skarvtyp 0  
k2= 0,81   Beror på beklädnad och skarvtyp 1  
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k3= 2,9   
Beror på 
beklädnad    

        
Inbränningsdjupet beräknas med ekvation (6.10) i Brandsäkra trähus  
dchar= 25,44464 mm Skarvtyp 0    
dchar= 27,60531 mm Skarvtyp 1    
        
kn= 1,5   Vilket medför att effektiva inbränningen dcharn är: 
dchar,n= 38,16696 mm Skarvtyp 0    
dchar,n= 41,40796 mm Skarvtyp 1    
        
Effektiva rektangulära resttvärsnittet har dimensionen:    
45 mm X 106,833 mm2    
45 mm X 103,592 mm2    
        
2 Omräkningsfaktor för styvhet och hållfasthet    
        
a) Knäckning i styvriktning      
        
Ur tabell 6.7 fås för h=145 mm      
a0= 0,57       
a1= 0,46       
        
Ekvtion (6.22) ger       
kmod,fi,fc= 0,448919  Skarvtyp 0     
kmod,fi,fc= 0,438637  Skarvtyp 1     
        
Ur tabell 6.8 fås för h=145 mm      
b0= 0,61       
b1= 0,88       
        
ekvtion (6.23) ger       
kmod,fi,E= 0,378366  Skarvtyp 0     
kmod,fi,E= 0,358697  Skarvtyp 1     
        
3 Dimensionerande värden för hållfasthet och elasticitetsmodul  
        
K24 medför:       
fc,0,k= 23 N/mm2      
Erk= 6900 N/mm2      
        
Enligt ekvation (6.4) och (6.5)      
γm= 1 Olyckslast     
kfi= 1,25 K-virke      
        
fc,fi,d= 12,90641 N/mm2 Skarvtyp 0    
fc,fi,d= 12,61081 N/mm2 Skarvtyp 1    
Efi,d= 3263,407 N/mm2 Skarvtyp 0    
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Efi,d= 3093,758 N/mm2 Skarvtyp 1    
        
4 Bärförmågan       
        
lc= 0,7l= 1750 mm     
        
λc= 56,74441 >27 Skarvtyp 0    
λc= 58,51972 >27 Skarvtyp 1    
λr= 1,042828   Skarvtyp 0    
λr= 1,075454   Skarvtyp 1    
β= 0,2  K-virke     
k= 1,098028   Skarvtyp 0    
k= 1,135846   Skarvtyp 1    
Κcr= 0,693581   Skarvtyp 0    
Κcr= 0,666097   Skarvtyp 1    
        
RN,fi,d= 43034,87 N= 43,03487 kN Skarvtyp 0  
RN,fi,d= 39157,87 N= 39,15787 kN Skarvtyp 1  
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Bilaga C – Beräkning av brandmotstånd i 90 minuter för 
volymavskiljandevägg med en skiva gips 

 
Beräkningar har skett enligt (Östman et al. 2002). 
 
Bärförmågekrav R= 90 min     
        
Regeldimensioner          
Höjd: 95 mm      
Bredd: 45 mm      
Längd: 2500 mm      
        
Vägguppbyggnad          
Protect F 15 mm      
Reglar 95 mm K24     
Stenull 95 mm      
Luftspalt 20 mm      
Stenull 95 mm      
Reglar 95 mm K24     
Protect F 15 mm      
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Figur C-1: Skarvtyper.       
        
1 Bestämning av inbränningsdjup och resttvärsnitt   
        
Skarvtyp 0 medför tch= 28,8 min     
Skarvtyp 1 medför tch= 20,7 min     

Förankringskriterium   medför tch= 39,9 min 
om lf= 41 
mm   

      tch= 59,6 min 
om lf= 57 
mm   

Väljer att använda skruvlängden 
57 mm        
Eftersom skivorna inte sitter kvar efter 90 minuter kan inte glasull användas utan stenull skall användas 
        
β 0= 0,65 mm/min innbränningshastighet en dimensionell brand 

ks= 1,3   
beror av 
regelbredden    

k2= 0,94   beror på beklädnad och skarvtyp 0  
k2= 0,81   beror på beklädnad och skarvtyp 1  



Bilaga C 

2 

k3= 2,9   
beror på 
beklädnad    

        
Inbränningsdjupet beräknas med ekvation (6.10) i Brandsäkra trähus  
dchar= 98,95964 mm Skarvtyp 0    
dchar= 101,1203 mm Skarvtyp 1    
        
kn= 1,5   vilket medför att effektiva inbränningen dcharn är: 
dchar,n= 148,4395 mm Skarvtyp 0    
dchar,n= 151,6805 mm Skarvtyp 1    
        
effektiva rektangulära resttvärsnittet har dimensionen:    
45 mm X -53,439 mm2    
45 mm X -56,680 mm2    

 
Eftersom negativa värden på tvärsnittet erhålls, dvs. hela tvärsnittet har förlorat sin 
bärförmåga, utförs inte vidare beräkningar för detta tvärsnitt. 
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Bilaga D – Beräkning av brandmotstånd i 60 minuter för 
volymavskiljandevägg med en skiva gips 

 
Beräkningar har skett enligt (Östman et al. 2002). 
 
Bärförmågekrav R= 60 min     
        
Regeldimensioner          
Höjd: 95 mm      
Bredd: 45 mm      
Längd: 2500 mm      
        
Vägguppbyggnad          
Protect F 15 mm      
Reglar 95 mm K24     
Stenull 95 mm      
Luftspalt 20 mm      
Stenull 95 mm      
Reglar 95 mm K24     
Protect F 15 mm      
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Figur D-1: Skarvtyper.       
        
1 Bestämning av inbränningsdjup och resttvärsnitt   
        
Skarvtyp 0 medför tch= 28,8 min     
Skarvtyp 1 medför tch= 20,7 min     

Förankringskriterium   medför tch= 39,9 min 
om lf= 41 
mm   

      tch= 59,6 min 
om lf= 57 
mm   

Väljer att använda skruvlängden 
57 mm        
Eftersom skivorna inte sitter kvar efter 60 minuter kan inte glasull användas utan stenull skall användas 
        
β 0= 0,65 mm/min innbränningshastighet en dimensionell brand 

ks= 1,3   
beror av 
regelbredden    

k2= 0,94   beror på beklädnad och skarvtyp 0  
k2= 0,81   beror på beklädnad och skarvtyp 1  
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k3= 2,9   
beror på 
beklädnad    

        
Inbränningsdjupet beräknas med ekvation (6.10) i Brandsäkra trähus  
dchar= 25,44464 mm Skarvtyp 0    
dchar= 27,60531 mm Skarvtyp 1    
        
kn= 1,5   vilket medför att effektiva inbränningen dcharn är: 
dchar,n= 38,16696 mm Skarvtyp 0    
dchar,n= 41,40796 mm Skarvtyp 1    
        
effektiva rektangulära resttvärsnittet har dimensionen:    

45 mm X 56,83304 mm2    
45 mm X 53,59204 mm2    

        
2 Omräkningsfaktor för styvhet och hållfasthet    
        
a) Knäckning i styvriktning      
        
ur tabell 6.7 fås för h=95 mm      
a0= 0,47       
a1= 0,33       
        
ekvtion (6.22) ger       
kmod,fi,fc= 0,33742  skarvtyp 0     
kmod,fi,fc= 0,326162  skarvtyp 1     
        
ur tabell 6.8 fås för h=95 mm      
b0= 0,52       
b1= 0,81       
        
ekvtion (6.23) ger       
kmod,fi,E= 0,194576  skarvtyp 0     
kmod,fi,E= 0,166943  skarvtyp 1     
        
3 Dimensionerande värden för hållfasthet och elasticitetsmodul  
        
K24 medför:       
fc,0,k= 23 N/mm2      
Erk= 6900 N/mm2      
        
enligt ekvation (6.4) och (6.5)      
γm= 1 Olyckslast     
kfi= 1,25 K-virke      
        
fc,fi,d= 9,700826 N/mm2 Skarvtyp 0    
fc,fi,d= 9,377153 N/mm2 Skarvtyp 1    
Efi,d= 1678,222 N/mm2 Skarvtyp 0    
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Efi,d= 1439,881 N/mm2 Skarvtyp 1    
        
4 Bärförmågan       
        
lc= 0,7l= 1750 mm     
        
λc= 106,6664 >27 Skarvtyp 0    
λc= 113,1171 >27 Skarvtyp 1    
λr= 1,960276   Skarvtyp 0    
λr= 2,078825   Skarvtyp 1    
β= 0,2  k-virke     
k= 2,567369   Skarvtyp 0    
k= 2,818638   Skarvtyp 1    
Κcr= 0,23667   Skarvtyp 0    
Κcr= 0,21177   Skarvtyp 1    
        
RN,fi,d= 5871,723 N= 5,871723 kN Skarvtyp 0  
RN,fi,d= 4789,03 N= 4,78903 kN Skarvtyp 1  
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Bilaga E – Beräkning av brandmotstånd i 90 minuter för 
volymavskiljandevägg med två skivor gips 

 
Beräkningar har skett enligt (Östman et al. 2002). 
 
Bärförmågekrav R= 90min       
          
Regeldimensioner            
Höjd: 95mm        
Bredd: 45mm        
Längd: 2500mm        
          
Vägguppbyggnad            
Protect F 15mm        
Protect F 15mm        
Reglar 95mm K24       
Stenull 95mm        
Luftspalt 20mm        
Stenull 95mm        
Reglar 95mm K24       
Protect F 15mm        
Protect F 15mm        
 
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Figur E-1: Skarvtyper.         
          
1 Bestämning av inbränningsdjup och resttvärsnitt     
          
Skarvtyp 2medför tch= 71,9min       
Skarvtyp 3medför tch= 64,1min       
Förankringskriterium   medför tch= - min om lf= 41 mm     
      tch= 85,4min om lf= 57 mm     
Skruvlängden 57 mm används för det yttre lagret gips och skruvlängden 41 mm används för det inre lagret gips 
Eftersom att skivorna inte sitter kvar efter 90 minuter så kan inte glasull användas utan stenull skall användas 
          
β 0= 0,65mm/min innbränningshastighet en dimensionell brand   
ks= 1,3  beror av regelbredden     
k2= 0,83  beror på beklädnad och skarvtyp 2    
k2= 0,76  beror på beklädnad och skarvtyp 3    
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k3= 3,7  beror på beklädnad      
          
Inbränningsdjupet beräknas med ekvation (6.10) i Brandsäkra trähus    
dchar= 23,85013mm Skarvtyp 2      
dchar= 28,06076mm Skarvtyp 3      
          
kn= 1,5  vilket medför att effektiva inbränningen dcharn är:   
dchar,n= 35,77519mm Skarvtyp 0      
dchar,n= 42,09114mm Skarvtyp 1      
          
effektiva rektangulära resttvärsnittet har dimensionen:      

45 mm X 59,22481mm2      
45 mm X 52,90886mm2      

          
2 Omräkningsfaktor för styvhet och hållfasthet      
          
a) Knäckning i styvriktning        
          
ur tabell 6.7 fås för h=95 mm        
a0= 0,47        
a1= 0,33        
          
ekvtion (6.22) ger         
kmod,fi,fc= 0,345728 skarvtyp 2       
kmod,fi,fc= 0,323789 skarvtyp 3       
          
ur tabell 6.8 fås för h=95 mm        
b0= 0,52        
b1= 0,81        
          
ekvtion (6.23) ger         
kmod,fi,E= 0,214969 skarvtyp 2       
kmod,fi,E= 0,161118 skarvtyp 3       
          
3 Dimensionerande värden för hållfasthet och elasticitetsmodul    
          
K24 medför:         
fc,0,k= 23N/mm2        
Erk= 6900N/mm2        
          
enligt ekvation (6.4) och (6.5)        
γm= 1Olyckslast       
kfi= 1,25K-virke        
          
fc,fi,d= 9,939689N/mm2 Skarvtyp 2      
fc,fi,d= 9,308924N/mm2 Skarvtyp 3      
Efi,d= 1854,112N/mm2 Skarvtyp 2      
Efi,d= 1389,64N/mm2 Skarvtyp 3      
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4 Bärförmågan         
          
lc= 0,7l= 1750mm       
          
λc= 102,3588>27 Skarvtyp 2      
λc= 114,5777>27 Skarvtyp 3      
λr= 1,881111  Skarvtyp 2      
λr= 2,105667  Skarvtyp 3      
β= 0,2 k-virke       
k= 2,407401  Skarvtyp 2      
k= 2,877484  Skarvtyp 3      
Κcr= 0,255772  Skarvtyp 2      
Κcr= 0,20667  Skarvtyp 3      
          
RN,fi,d= 6775,51N= 6,77551kN Skarvtyp 2    
RN,fi,d= 4580,557N= 4,580557kN Skarvtyp 3    
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Bilaga F – Beräkning av brandmotstånd i 90 minuter för 
volymavskiljandevägg med gips och plywood 

 
Beräkningar har skett enligt (Östman et al. 2002). 
 
Bärförmågekrav R= 90min       
          
Regeldimensioner            
Höjd: 145mm Eftersom att höjden 170 mm ej finns tillgänglig    
Bredd: 45mm väljs närmaste mindre regeldimension    
Längd: 2500mm        
          
Vägguppbyggnad            
Protect F 15mm        
Plywood 12mm        
Folie            
Reglar 170mm K24       
Mineralull 170mm        
GU 9         
Stenull 50mm        
Serpo Min            
 
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Figur F-1: Skarvtyper.         
          
1 Bestämning av inbränningsdjup och resttvärsnitt     
          
Skarvtyp 2medför tch= 48,2min       
Skarvtyp 3medför tch= 42min       
Förankringskriterium   medför tch= - min om lf= 41 mm     
      tch= 62,6min om lf= 57 mm     
Skruvlängden 57 mm används för det yttre lagret gips och skruvlängden 41 mm används för det inre lagret plywood 
Eftersom att skivorna inte sitter kvar efter 90 minuter så kan inte glasull användas utan stenull skall användas 
          
β 0= 0,65mm/min Inbränningshastighet en dimensionell brand    
ks= 1,3  Beror av regelbredden     
k2= 1,07  Beror på beklädnad och skarvtyp 2    
k2= 0,95  Beror på beklädnad och skarvtyp 3    
k3= 3  Beror på beklädnad      
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Inbränningsdjupet beräknas med ekvation (6.10) i Brandsäkra trähus    
dchar= 82,47876mm Skarvtyp 2      
dchar= 85,99565mm Skarvtyp 3      
          
kn= 1,5  Vilket medför att effektiva inbränningen dcharn är:   
dchar,n= 123,7181mm Skarvtyp 2      
dchar,n= 128,9935mm Skarvtyp 3      
          
Effektiva rektangulära resttvärsnittet har dimensionen:      

45 mm X 21,28186mm2      
45 mm X 16,00653mm2      

          
2 Omräkningsfaktor för styvhet och hållfasthet      
          
a) Knäckning i styvriktning        
          
ur tabell 6.7 fås för h=145 mm        
a0= 0,57        
a1= 0,46        
          
ekvtion (6.22) ger         
kmod,fi,fc= 0,177515 skarvtyp 2       
kmod,fi,fc= 0,160779 skarvtyp 3       
          
ur tabell 6.8 fås för h=145 mm        
b0= 0,61        
b1= 0,88        
          
ekvtion (6.23) ger         
kmod,fi,E= -0,14084 skarvtyp 2       
kmod,fi,E= -0,17286 skarvtyp 3       
          
3 Dimensionerande värden för hållfasthet och elasticitetsmodul    
          
K24 medför:         
fc,0,k= 23N/mm2        
Erk= 6900N/mm2        
          
enligt ekvation (6.4) och (6.5)        
γm= 1Olyckslast       
kfi= 1,25K-virke        
          
fc,fi,d= 5,103552N/mm2 Skarvtyp 2      
fc,fi,d= 4,622405N/mm2 Skarvtyp 3      
Efi,d= -1214,75N/mm2 Skarvtyp 2      
Efi,d= -1490,89N/mm2 Skarvtyp 3      
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4 Bärförmågan         
          
lc= 0,7l= 1750mm       
          
λc= 284,8519>27 Skarvtyp 2      
λc= 378,7317>27 Skarvtyp 3      
λr= 5,234902  Skarvtyp 2      
λr= 6,96019  Skarvtyp 3      
β= 0,2 k-virke       
k= 14,67559  Skarvtyp 2      
k= 25,36814  Skarvtyp 3      
Κcr= 0,035229  Skarvtyp 2      
Κcr= 0,020095  Skarvtyp 3      
          
RN,fi,d= 172,1845N= 0,172185kN Skarvtyp 2    
RN,fi,d= 66,90721N= 0,066907kN Skarvtyp 3    
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Bilaga G - Beräkning av brandmotstånd i 60 minuter för 
volymavskiljandevägg med gips och plywood 

 
Beräkningar har skett enligt (Östman et al. 2002). 
 
Bärförmågekrav R= 90min       
          
Regeldimensioner            
Höjd: 95mm        
Bredd: 45mm        
Längd: 2500mm        
          
Vägguppbyggnad            
Protect F 15mm        
Plywood 12mm        
Reglar 95mm K24       
Stenull 95mm        
Luftspalt 20mm        
Stenull 95mm        
Reglar 95mm K24       
Plywood 12mm        
Protect F 15mm        
 
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Figur G-1: Skarvtyper.         
          
1 Bestämning av inbränningsdjup och resttvärsnitt     
          
Skarvtyp 2medför tch= 48,2min       
Skarvtyp 3medför tch= 42min       
Förankringskriterium   medför tch= - min om lf= 41 mm     
      tch= 62,6min om lf= 57 mm     
Skruvlängden 57 mm används för det yttre lagret gips och skruvlängden 41 mm används för det inre lagret plywood 
Eftersom att skivorna inte sitter kvar efter 90 minuter så kan inte glasull användas utan stenull skall användas 
          
β 0= 0,65mm/min innbränningshastighet en dimensionell brand   
ks= 1,3  beror av regelbredden      
k2= 1,07  beror på beklädnad och skarvtyp 2    
k2= 0,95  beror på beklädnad och skarvtyp 3    
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k3= 3  beror på beklädnad      
          
Inbränningsdjupet beräknas med ekvation (6.10) i Brandsäkra trähus    
dchar= 82,47876mm Skarvtyp 2      
dchar= 85,99565mm Skarvtyp 3      
          
kn= 1,5  vilket medför att effektiva inbränningen dcharn är:   
dchar,n= 123,7181mm Skarvtyp 0      
dchar,n= 128,9935mm Skarvtyp 1      
          
effektiva rektangulära resttvärsnittet har dimensionen:      

45 mm X -28,7181mm2      
45 mm X -33,9935mm2      

 
Eftersom negativa värden på tvärsnittet erhålls, dvs. hela tvärsnittet har förlorat sin 
bärförmåga, utförs inte vidare beräkningar för detta tvärsnitt. 
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Bilaga H– Beräkning av last vid brand för referensprojekt 
Kv. Dobben 1 i Haparanda 

 
Förutsättningar 
 

Allmänna förutsättningar      
          

          

Antal våningar 5 st    
          

          

Höjd på volymer 2 760 mm    
          

          

Bredd på volymer 3 600 mm    
          

          

Längd på volymer 7 700 mm    
          

          

Bredd på korridor 1 646 mm    
          

          

S-avstånd takbalkar 1 200 mm    
          

          

Taksprång långsida 600 mm    
          

          

Taksprång gavel 600 mm    
          

          

Tjocklek yttervägg TYP1 306 mm    
          

          

Tjocklek yttervägg TYP2 279 mm    
          

          

Tjocklek yttervägg TYP3 276 mm    
          

          

Tjocklek yttervägg TYP4 249 mm    
          

          

Tjocklek volymskiljande  TYP1 125 mm    
          

          

Tjocklek volymskiljande  TYP2 123 mm    
          

          

Tjocklek korridorvägg 205 mm    
          

        

Laster och reduktionsfaktorer      
            

            

Benämning på last Lastvärde  Reduktionsfaktor   
            

            

Karakterisktisk snölast 3,00 kN/m2  0,80   
            

            

Karakteristiskt hastighetstryck 0,58 kN/m2  0,25   
            

            

Nyttig last, bunden 0,50 kN/m2  1,00   
            

            

Nyttig last, fri 1,50 kN/m2  0,33   
            

          

Egenvikt yttertak 1,00 kN/m2    
          

          

Egenvikt innertak 0,36 kN/m2    
          

          

Egenvikt ytterväggar 4,00 kN/m    
          

          

Egenvikt korridorväggar 2,00 kN/m    
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Egenvikt volymskiljande väggar 1,20 kN/m    
          

          

Egenvikt gavelväggar 4,00 kN/m    
          

          

Egenvikt golv volym 0,40 kN/m2    
          

          

Egenvikt golv korridor 0,40 kN/m2    
          

       

Partialkoefficienter       
        

        

Partialkoefficient för huvudlast 1,00    
    

 
   

    
 

   

Partialk. för ogynnsam egenvikt 1,00    
    

 
   

   
 

   

Formfaktorer     
    

 
   

    
 

   

Vind vägg lovart 0,90 0,85   
    

 
   

        

Vind vägg lä 0,30 0,25    
        

        

Invändigt vindsug 1,20 0,20    
        

        

Snölast 0,80 0,80    
        

        

Vindsug på tak 1,20 0,70    
        

 
Indata för väggreglar 
i yttervägg               
                

                

    
Våning 

5 
Våning 

4 
Våning 

3 
Våning 

2 
Våning 

1   
                

                

Material   K24 K24 K24 K24 K24   
                

                

Bredd (mm)   45 45 45 45 45   
                

                

Höjd (mm)   170 170 170 170 170   
                

                

S (mm)   600 600 600 600 600   
                

                

Klimatklass   2 2 2 2 2   
                

                

Säkerhetsklass 3 3 3 3 3   
                

               

   OK! OK! OK! OK! OK!   
               

         

Indata för väggreglar 
i volymvägg L               
                

                

    
Våning 

5 
Våning 

4 
Våning 

3 
Våning 

2 
Våning 

1   
                

                

Material   K24 K24 K24 K24 K24   
                

                

Bredd (mm)   45 45 45 45 45   
                

                

Höjd (mm)   95 95 95 95 95   
                

                

S (mm)   600 600 600 600 600   
                

                

Klimatklass   1 1 1 1 1   
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Säkerhetsklass 3 3 3 3 3   
                

               

   OK! OK! OK! OK! OK!   
               

        

Indata för väggreglar 
i volymvägg K               
                

                

    
Våning 

5 
Våning 

4 
Våning 

3 
Våning 

2 
Våning 

1   
                

                

Material   K24 K24 K24 K24 K24   
                

                

Bredd (mm)   45 45 45 45 45   
                

                

Höjd (mm)   95 95 95 95 95   
                

                

S (mm)   600 600 600 600 600   
                

                

Klimatklass   1 1 1 1 1   
                

                

Säkerhetsklass 3 3 3 3 3   
                

               

   OK! OK! OK! OK! OK!   
               

 
Indata för väggreglar 
i korridorvägg               
                

                

    Våning 5
Våning 

4 
Våning 

3 
Våning 

2 
Våning 

1   
                

                

Material   K24 K24 K24 K24 K24   
                

                

Bredd (mm)   45 45 45 45 45   
                

                

Höjd (mm)   145 145 145 145 145   
                

                

S (mm)   600 600 600 600 600   
                

                

Klimatklass   1 1 1 1 1   
                

                

Säkerhetsklass 3 3 3 3 3   
                

               

   OK! OK! OK! OK! OK!   
               

        

Indata för väggreglar 
i gavelvägg               
                

                

    Våning 5
Våning 

4 
Våning 

3 
Våning 

2 
Våning 

1   
                

                

Material   K24 K24 K24 K24 K24   
                

                

Bredd (mm)   45 45 45 45 45   
                

                

Höjd (mm)   170 170 170 170 170   
                

                

S (mm)   600 600 600 600 600   
                

                

Klimatklass   2 2 2 2 2   
                

                

Säkerhetsklass 3 3 3 3 3   
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   OK! OK! OK! OK! OK!   
               

 
Indata för 
golvbjälkar       
        

        

      Volym 
        

        

Material     L40 
        

        

Bredd (mm)     42 
        

        

Höjd (mm)     225 
        

        

Tjocklek skiva (mm) 22 
        

        

S (mm)     600 
        

        

Klimatklass     1 
        

        

Säkerhetsklass 3 
        

        

Lastfördelning bjälkar JA 
        

        

Krav nedböjning (mm) 12 
        

     

   OK! 
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Resultat 
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Vertikala laster 
 

Yttervägg, långsida     Korridorvägg    
                      

               

Laster för våning 5      Laster för våning 5    
               

  Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL     Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL
                    

Egenvikt väggar 4,00 4,00 4,00 4,00   Egenvikt väggar 2,00 2,00 2,00 2,00 

Egenvikt golv - - - -   Egenvikt golv - - - - 

Egenvikt innertak 0,65 0,65 0,65 0,65   Egenvikt innertak 1,89 1,89 1,89 1,89 

Egenvikt yttertak 4,20 4,20 4,20 4,20   Egenvikt yttertak 4,52 4,52 4,52 4,52 

Snölast - 8,06 8,06 10,08   Snölast - 8,68 8,68 10,86 

Nyttig last - - - -   Nyttig last - - - - 
                    

Summa laster 8,85 16,91 16,91 18,93   Summa laster 8,42 17,10 17,10 19,27 
               

Laster för våning 4      Laster för våning 4    
                

  Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL     Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL
                     

Egenvikt väggar 8,00 8,00 8,00 8,00   Egenvikt väggar 4,00 4,00 4,00 4,00 
Egenvikt golv 0,72 0,72 0,72 0,72   Egenvikt golv 1,05 1,05 1,05 1,05 
Egenvikt innertak 1,30 1,30 1,30 1,30   Egenvikt innertak 1,89 1,89 1,89 1,89 
Egenvikt yttertak 4,20 4,20 4,20 4,20   Egenvikt yttertak 4,52 4,52 4,52 4,52 
Snölast - 8,06 8,06 10,08   Snölast - 8,68 8,68 10,86 
Nyttig last - 1,79 3,60 1,79   Nyttig last - 2,61 5,25 2,61 
                     

Summa laster 14,22 24,07 25,88 26,09   Summa laster 11,46 22,76 25,40 24,93 
                

Laster för våning 3     Laster för våning 3    
                

  Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL    Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL
                     

Egenvikt väggar 12,00 12,00 12,00 12,00   Egenvikt väggar 6,00 6,00 6,00 6,00 
Egenvikt golv 1,44 1,44 1,44 1,44   Egenvikt golv 2,10 2,10 2,10 2,10 
Egenvikt innertak 1,95 1,95 1,95 1,95   Egenvikt innertak 2,84 2,84 2,84 2,84 
Egenvikt yttertak 4,20 4,20 4,20 4,20   Egenvikt yttertak 4,52 4,52 4,52 4,52 
Snölast - 8,06 8,06 10,08   Snölast - 8,68 8,68 10,86 
Nyttig last - 3,58 5,39 3,58   Nyttig last - 5,22 7,86 5,22 
                     

Summa laster 19,59 31,23 33,04 33,25   Summa laster 15,46 29,36 32,00 31,54 
                

Laster för våning 2     Laster för våning 2    
                

  Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL    Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL
                     

Egenvikt väggar 16,00 16,00 16,00 16,00   Egenvikt väggar 8,00 8,00 8,00 8,00 
Egenvikt golv 2,16 2,16 2,16 2,16   Egenvikt golv 3,15 3,15 3,15 3,15 
Egenvikt innertak 2,60 2,60 2,60 2,60   Egenvikt innertak 3,79 3,79 3,79 3,79 
Egenvikt yttertak 4,20 4,20 4,20 4,20   Egenvikt yttertak 4,52 4,52 4,52 4,52 
Snölast - 8,06 8,06 10,08   Snölast - 8,68 8,68 10,86 
Nyttig last - 5,37 7,18 5,37   Nyttig last - 7,83 10,47 7,83 
                     

Summa laster 24,96 38,39 40,20 40,41   Summa laster 19,46 35,97 38,61 38,14 
                

Laster för våning 1     Laster för våning 1    
                

  Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL    Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL
                     

Egenvikt väggar 20,00 20,00 20,00 20,00   Egenvikt väggar 10,00 10,00 10,00 10,00 
Egenvikt golv 2,88 2,88 2,88 2,88   Egenvikt golv 4,20 4,20 4,20 4,20 
Egenvikt innertak 3,25 3,25 3,25 3,25   Egenvikt innertak 4,73 4,73 4,73 4,73 
Egenvikt yttertak 4,50 4,50 4,50 4,50   Egenvikt yttertak 4,52 4,52 4,52 4,52 
Snölast - 8,06 8,06 10,08   Snölast - 8,68 8,68 10,86 
Nyttig last - 7,16 8,97 7,16   Nyttig last - 10,44 13,08 10,44 
                     

Summa laster 30,63 45,86 47,66 47,87   Summa laster 23,45 42,58 45,21 44,75 
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Volymskiljande vägg, 

kortsida    Gavelvägg    
                 

                   

Laster för våning 5     Laster för våning 5    
                

  Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL    Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL
                    

Egenvikt väggar 1,20 1,20 1,20 1,20  Egenvikt väggar 4,00 4,00 4,00 4,00 

Egenvikt golv - - - -  Egenvikt golv - - - - 

Egenvikt innertak 0,11 0,11 0,11 0,11  Egenvikt innertak 0,11 0,11 0,11 0,11 

Egenvikt yttertak - - - -  Egenvikt yttertak 1,20 1,20 1,20 1,20 

Snölast - - - -  Snölast - 2,30 2,30 2,88 

Nyttig last - - - -  Nyttig last - - - - 
                    

Summa laster 1,31 1,31 1,31 1,31  Summa laster 5,31 7,61 7,61 16,35 
               

Laster för våning 4     Laster för våning 4    
                

  Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL    Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL
                    

Egenvikt väggar 2,40 2,40 2,40 2,40  Egenvikt väggar 8,00 8,00 8,00 8,00 
Egenvikt golv 0,12 0,12 0,12 0,12  Egenvikt golv 0,12 0,12 0,12 0,12 
Egenvikt innertak 0,22 0,22 0,22 0,22  Egenvikt innertak 0,22 0,22 0,22 0,22 
Egenvikt yttertak - - - -  Egenvikt yttertak 1,20 1,20 1,20 1,20 
Snölast - - - -  Snölast - 2,30 2,30 2,88 
Nyttig last - 0,30 0,60 0,30  Nyttig last - 0,30 0,60 0,30 
                    

Summa laster 2,74 3,03 3,34 3,03  Summa laster 9,54 12,14 12,44 12,71 
                

Laster för våning 3     Laster för våning 3    
                

  Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL    Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL
                   
Egenvikt väggar 3,60 3,60 3,60 3,60  Egenvikt väggar 12,00 12,00 12,00 12,00 
Egenvikt golv 0,24 0,24 0,24 0,24  Egenvikt golv 0,24 0,24 0,24 0,24 
Egenvikt innertak 0,32 0,32 0,32 0,32  Egenvikt innertak 0,32 0,32 0,32 0,32 
Egenvikt yttertak - - - -  Egenvikt yttertak 1,20 1,20 1,20 1,20 
Snölast - - - -  Snölast - 2,30 2,30 2,88 
Nyttig last - 0,60 0,90 0,60  Nyttig last - 0,60 0,90 0,60 
                    

Summa laster 4,16 4,76 5,06 4,76  Summa laster 13,76 16,67 16,97 17,24 
                

Laster för våning 2     Laster för våning 2    
                

  Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL    Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL
                    

Egenvikt väggar 4,80 4,80 4,80 4,80  Egenvikt väggar 16,00 16,00 16,00 16,00 
Egenvikt golv 0,36 0,36 0,36 0,36  Egenvikt golv 0,36 0,36 0,36 0,36 
Egenvikt innertak 0,43 0,43 0,43 0,43  Egenvikt innertak 0,43 0,43 0,43 0,43 
Egenvikt yttertak - - - -  Egenvikt yttertak 1,20 1,20 1,20 1,20 
Snölast - - - -  Snölast - 2,30 2,30 2,88 
Nyttig last - 0,90 1,20 0,90  Nyttig last - 0,90 1,20 0,90 
                    

Summa laster 5,59 6,49 6,79 6,49  Summa laster 17,99 21,19 21,49 21,77 
                

Laster för våning 1     Laster för våning 1    
                

  Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL    Egenvikt Brukslast Nyttig HL Snö HL
                    

Egenvikt väggar 6,00 6,00 6,00 6,00  Egenvikt väggar 20,00 20,00 20,00 20,00 
Egenvikt golv 0,48 0,48 0,48 0,48  Egenvikt golv 0,48 0,48 0,48 0,48 
Egenvikt innertak 0,54 0,54 0,54 0,54  Egenvikt innertak 0,54 0,54 0,54 0,54 
Egenvikt yttertak - - - -  Egenvikt yttertak 1,20 1,20 1,20 1,20 
Snölast - - - -  Snölast - 2,30 2,30 2,88 
Nyttig last - 1,19 1,50 1,19  Nyttig last - 1,19 1,50 1,19 
                    

Summa laster 7,02 8,22 8,52 8,22  Summa laster 22,22 25,72 26,02 26,30 
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Väggreglar 
 

Förutsättningar för dimensionering av väggreglar  
              

         

Yttervägg       
        

  Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1  
            

Area (m2) 7,65E-03 7,65E-03 7,65E-03 7,65E-03 7,65E-03  
Böjmotstånd (m3) 2,17E-04 2,17E-04 2,17E-04 2,17E-04 2,17E-04  
Gamma n 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  
Gamma m 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25  
fmk (MPa) 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0  
fck (MPa) 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0  
Erk (MPa) 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900  
lamda c 56,24 56,24 56,24 56,24 56,24  
lamda r 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03  
k 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09  
kappa c 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70  
        
Volymskiljande vägg L       
        

  Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1  
            

Area (m2) 4,28E-03 4,28E-03 4,28E-03 4,28E-03 4,28E-03  
Böjmotstånd (m3) 6,77E-05 6,77E-05 6,77E-05 6,77E-05 6,77E-05  
Gamma n 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  
Gamma m 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25  
fmk (MPa) 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0  
fck (MPa) 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0  
Erk (MPa) 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900  
lamda c 100,64 100,64 100,64 100,64 100,64  
lamda r 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85  
k 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35  
kappa c 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26   
       
Volymskiljande vägg K          
         

  Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1  
             

Area (m2) 4,28E-03 4,28E-03 4,28E-03 4,28E-03 4,28E-03  
Böjmotstånd (m3) 6,77E-05 6,77E-05 6,77E-05 6,77E-05 6,77E-05  
Gamma n 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  
Gamma m 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25  
fmk (MPa) 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0  
fck (MPa) 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0  
Erk (MPa) 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900  
lamda c 100,64 100,64 100,64 100,64 100,64  
lamda r 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85  
k 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35  
kappa c 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26  

 
        

  Korridorvägg     
        

  Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 
           

  6,53E-03 6,53E-03 6,53E-03 6,53E-03 6,53E-03 
  1,58E-04 1,58E-04 1,58E-04 1,58E-04 1,58E-04 
  1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
  1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 
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  24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 
  23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 
  6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 
  65,94 65,94 65,94 65,94 65,94 
  1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 
  1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 
  0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 
        
  Gavelvägg     
        

  Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 
           

  7,65E-03 7,65E-03 7,65E-03 7,65E-03 7,65E-03 
  2,17E-04 2,17E-04 2,17E-04 2,17E-04 2,17E-04 
  1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
  1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 
  24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 
  23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 
  6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 
  56,24 56,24 56,24 56,24 56,24 
  1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 
  1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 
  0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

 

Dimensionering av väggreglar i yttervägg      
          

                

Våning 5          
            

    Nyttig HL Vind HL Snö HL      
              

Kortvarigaste lasttyp   C C B      
Kappa r   1,00 1,00 0,85      
Vertikal last på vägg kN/m 16,91 16,91 18,93      
Koncentrerad last kN 10,15 10,15 11,36      
Horisontell last (Nyttig) kN 1,00 - -      
Moment (Nyttig) kNm 0,69 - -      
Horisontell last (vind) kN/m -0,08 0,73 0,18      
Moment (vind) kNm -0,07 0,70 0,17      
Summa moment per regel kNm 0,62 0,70 0,17      
Bärförmåga i böjning kNm 3,47 3,47 2,95      
Bärförmåga i tryck kN 82,28 82,28 69,94      
Kontroll   0,30 0,32 0,22      
    OK! OK! OK!      
                

Våning 4       
Våning 
2    

             

    Nyttig HL Vind HL Snö HL   Nyttig HL Vind HL Snö HL 
                 

Kortvarigaste lasttyp   C C B   C C B 
Kappa r   1,00 1,00 0,85   1,00 1,00 0,85 
Vertikal last på vägg kN/m 24,07 24,07 26,09   38,39 38,39 40,41 
Koncentrerad last kN 14,44 14,44 15,65   23,04 23,04 24,25 
Horisontell last (Nyttig) kN 1,00 - -   1,00 - - 
Moment (Nyttig) kNm 0,69 - -   0,69 - - 
Horisontell last (vind) kN/m -0,08 0,73 0,18   -0,08 0,73 0,18 
Moment (vind) kNm -0,07 0,70 0,17   -0,07 0,70 0,17 
Summa moment per regel kNm 0,62 0,70 0,17   0,62 0,70 0,17 
Bärförmåga i böjning kNm 3,47 3,47 2,95   3,47 3,47 2,95 
Bärförmåga i tryck kN 82,28 82,28 69,94   82,28 82,28 69,94 
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Kontroll   0,35 0,38 0,28   0,46 0,48 0,41 
    OK! OK! OK!   OK! OK! OK! 
                 

Våning 3          
Våning 
1    

                 

Kortvarigaste lasttyp   C C B   C C B 
Kappa r   1,00 1,00 0,85   1,00 1,00 0,85 
Vertikal last på vägg kN/m 31,23 31,23 33,25   45,86 45,86 47,87 
Koncentrerad last kN 18,74 18,74 19,95   27,51 27,51 28,72 
Horisontell last (Nyttig) kN 1,00 - -   1,00 - - 
Moment (Nyttig) kNm 0,69 - -   0,69 - - 
Horisontell last (vind) kN/m -0,08 0,73 0,18   -0,08 0,73 0,18 
Moment (vind) kNm -0,07 0,70 0,17   -0,07 0,70 0,17 
Summa moment per regel kNm 0,62 0,70 0,17   0,62 0,70 0,17 
Bärförmåga i böjning kNm 3,47 3,47 2,95   3,47 3,47 2,95 
Bärförmåga i tryck kN 82,28 82,28 69,94   82,28 82,28 69,94 

Kontroll   0,41 0,43 0,34   0,51 0,54 0,47 
    OK! OK! OK!   OK! OK! OK! 

 

Dimensionering av väggreglar i korridorvägg      
          

                

Våning 5          
            

    Nyttig HL Vind HL Snö HL      
               

Kortvarigaste lasttyp   C C B      
Kappa r   1,00 1,00 0,85      
Vertikal last på vägg kN/m 17,10 17,10 19,27      
Koncentrerad last kN 10,26 10,26 11,56      
Horisontell last (Nyttig) kN 1,00 - -      
Moment (Nyttig) kNm 0,69 - -      
Horisontell last (vind) kN/m - - -      
Moment (vind) kNm - - -      
Summa moment per regel kNm 0,69 - -      
Bärförmåga i böjning kNm 2,52 - -      
Bärförmåga i tryck kN 55,87 55,87 47,49      
Kontroll   0,46 0,18 0,24      
    OK! OK! OK!      
                

Våning 4       
Våning 
2    

             

    Nyttig HL Vind HL Snö HL   Nyttig HL Vind HL Snö HL 
                 

Kortvarigaste lasttyp   C C B   C C B 
Kappa r   1,00 1,00 0,85   1,00 1,00 0,85 
Vertikal last på vägg kN/m 22,76 22,76 24,93   35,97 35,97 38,14 
Koncentrerad last kN 13,66 13,66 14,96   21,58 21,58 22,88 
Horisontell last (Nyttig) kN 1,00 - -   1,00 - - 
Moment (Nyttig) kNm 0,69 - -   0,69 - - 
Horisontell last (vind) kN/m - - -   - - - 
Moment (vind) kNm - - -   - - - 
Summa moment per regel kNm 0,69 - -   0,69 - - 
Bärförmåga i böjning kNm 2,52 - -   2,52 - - 
Bärförmåga i tryck kN 55,87 55,87 47,49   55,87 55,87 47,49 

Kontroll   0,52 0,24 0,31   0,66 0,39 0,48 
    OK! OK! OK!   OK! OK! OK! 
                 

Våning 3          
Våning 
1    
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Kortvarigaste lasttyp   C C B   C C B 
Kappa r   1,00 1,00 0,85   1,00 1,00 0,85 
Vertikal last på vägg kN/m 29,36 29,36 31,54   42,58 42,58 44,75 
Koncentrerad last kN 17,62 17,62 18,92   25,55 25,55 26,85 
Horisontell last (Nyttig) kN 1,00 - -   1,00 - - 
Moment (Nyttig) kNm 0,69 - -   0,69 - - 
Horisontell last (vind) kN/m - - -   - - - 
Moment (vind) kNm - - -   - - - 
Summa moment per regel kNm 0,69 - -   0,69 - - 
Bärförmåga i böjning kNm 2,52 - -   2,52 - - 
Bärförmåga i tryck kN 55,87 55,87 47,49   55,87 55,87 47,49 
Kontroll   0,59 0,32 0,40   0,73 0,46 0,57 
    OK! OK! OK!   OK! OK! OK! 

 

Dimensionering av väggreglar i volymskiljande vägg L  
          

                

Våning 5          
            

    Nyttig HL Vind HL Snö HL      
               

Kortvarigaste lasttyp   C C B      
Kappa r   1,00 1,00 0,85      
Vertikal last på vägg kN/m 1,85 1,85 1,85      
Koncentrerad last kN 1,11 1,11 1,11      
Horisontell last (Nyttig) kN 1,00 - -      
Moment (Nyttig) kNm 0,35 - -   delat på två pga   

Horisontell last (vind) kN/m - - -   
kortling vid halva 
Hv  

Moment (vind) kNm - - -      
Summa moment per regel kNm 0,35 - -      
Bärförmåga i böjning kNm 1,08 - -      
Bärförmåga i tryck kN 17,31 17,31 14,71      
Kontroll   0,38 0,06 0,08      
    OK! OK! OK!      
                

Våning 4       Våning 2    
             

    Nyttig HL Vind HL Snö HL   Nyttig HL Vind HL Snö HL 
                 

Kortvarigaste lasttyp   C C B   C C B 
Kappa r   1,00 1,00 0,85   1,00 1,00 0,85 
Vertikal last på vägg kN/m 6,21 6,21 6,21   14,93 14,93 14,93 
Koncentrerad last kN 3,73 3,73 3,73   8,96 8,96 8,96 
Horisontell last (Nyttig) kN 1,00 - -   1,00 - - 
Moment (Nyttig) kNm 0,35 - -   0,35 - - 
Horisontell last (vind) kN/m - - -   - - - 
Moment (vind) kNm - - -   - - - 
Summa moment per regel kNm 0,35 - -   0,35 - - 
Bärförmåga i böjning kNm 1,08 - -   1,08 - - 
Bärförmåga i tryck kN 17,31 17,31 14,71   17,31 17,31 14,71 
Kontroll   0,53 0,22 0,25   0,84 0,52 0,61 
    OK! OK! OK!   OK! OK! OK! 
                 

Våning 3          Våning 1    
                 

Kortvarigaste lasttyp   C C B   C C B 
Kappa r   1,00 1,00 0,85   1,00 1,00 0,85 
Vertikal last på vägg kN/m 10,57 10,57 10,57   19,29 19,29 19,29 
Koncentrerad last kN 6,34 6,34 6,34   11,57 11,57 11,57 
Horisontell last (Nyttig) kN 1,00 - -   1,00 - - 
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Moment (Nyttig) kNm 0,35 - -   0,35 - - 
Horisontell last (vind) kN/m - - -   - - - 
Moment (vind) kNm - - -   - - - 
Summa moment per regel kNm 0,35 - -   0,35 - - 
Bärförmåga i böjning kNm 1,08 - -   1,08 - - 
Bärförmåga i tryck kN 17,31 17,31 14,71   17,31 17,31 14,71 

Kontroll   0,69 0,37 0,43   0,99 0,67 0,79 
    OK! OK! OK!   OK! OK! OK! 

 

Dimensionering av väggreglar i volymskiljande vägg K  
          

                

Våning 5          
            

    Nyttig HL Vind HL Snö HL      
               

Kortvarigaste lasttyp   C C B      
Kappa r   1,00 1,00 0,85      
Vertikal last på vägg kN/m 1,31 1,31 1,31      
Koncentrerad last kN 0,78 0,78 0,78      
Horisontell last (Nyttig) kN 1,00 - -      
Moment (Nyttig) kNm 0,69 - -      
Horisontell last (vind) kN/m - - -      
Moment (vind) kNm - - -      
Summa moment per regel kNm 0,69 - -      
Bärförmåga i böjning kNm 1,08 - -      
Bärförmåga i tryck kN 17,31 17,31 14,71      
Kontroll   0,68 0,05 0,05      
    OK! OK! OK!      
                

Våning 4       Våning 2    
             

    Nyttig HL Vind HL Snö HL   Nyttig HL Vind HL Snö HL 
                 

Kortvarigaste lasttyp   C C B   C C B 
Kappa r   1,00 1,00 0,85   1,00 1,00 0,85 
Vertikal last på vägg kN/m 3,03 3,03 3,03   6,49 6,49 6,49 
Koncentrerad last kN 1,82 1,82 1,82   3,89 3,89 3,89 
Horisontell last (Nyttig) kN 1,00 - -   1,00 - - 
Moment (Nyttig) kNm 0,69 - -   0,69 - - 
Horisontell last (vind) kN/m - - -   - - - 
Moment (vind) kNm - - -   - - - 
Summa moment per regel kNm 0,69 - -   0,69 - - 
Bärförmåga i böjning kNm 1,08 - -   1,08 - - 
Bärförmåga i tryck kN 17,31 17,31 14,71   17,31 17,31 14,71 
Kontroll   0,74 0,11 0,12   0,86 0,22 0,26 
    OK! OK! OK!   OK! OK! OK! 
                 

Våning 3          Våning 1    
                 

Kortvarigaste lasttyp   C C B   C C B 
Kappa r   1,00 1,00 0,85   1,00 1,00 0,85 
Vertikal last på vägg kN/m 4,76 4,76 4,76   8,22 8,22 8,22 
Koncentrerad last kN 2,86 2,86 2,86   4,93 4,93 4,93 
Horisontell last (Nyttig) kN 1,00 - -   1,00 - - 
Moment (Nyttig) kNm 0,69 - -   0,69 - - 
Horisontell last (vind) kN/m - - -   - - - 
Moment (vind) kNm - - -   - - - 
Summa moment per regel kNm 0,69 - -   0,69 - - 
Bärförmåga i böjning kNm 1,08 - -   1,08 - - 
Bärförmåga i tryck kN 17,31 17,31 14,71   17,31 17,31 14,71 
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Kontroll   0,80 0,17 0,19   0,92 0,28 0,34 
    OK! OK! OK!   OK! OK! OK! 

 

Dimensionering av väggreglar i gavelvägg      
          

                

Våning 5          
            

    Nyttig HL Vind HL Snö HL      
               

Kortvarigaste lasttyp   C C B      
Kappa r   1,00 1,00 0,85      
Vertikal last på vägg kN/m 7,61 7,61 16,35      
Koncentrerad last kN 4,57 4,57 4,91      
Horisontell last (Nyttig) kN 1,00 - -      
Moment (Nyttig) kNm 0,69 - -      
Horisontell last (vind) kN/m -0,08 0,73 0,18      
Moment (vind) kNm -0,07 0,70 0,17      
Summa moment per regel kNm 0,62 0,70 0,17      
Bärförmåga i böjning kNm 3,47 3,47 2,95      
Bärförmåga i tryck kN 82,28 82,28 69,94      
Kontroll   0,23 0,26 0,20      
    OK! OK! OK!      
                

Våning 4       Våning 2    
             

    Nyttig HL Vind HL Snö HL   Nyttig HL Vind HL Snö HL 
                 

Kortvarigaste lasttyp   C C B   C C B 
Kappa r   1,00 1,00 0,85   1,00 1,00 0,85 
Vertikal last på vägg kN/m 12,14 12,14 12,71   21,19 21,19 21,77 
Koncentrerad last kN 7,28 7,28 7,63   12,72 12,72 13,06 
Horisontell last (Nyttig) kN 1,00 - -   1,00 - - 
Moment (Nyttig) kNm 0,69 - -   0,69 - - 
Horisontell last (vind) kN/m -0,08 0,73 0,18   -0,08 0,73 0,18 
Moment (vind) kNm -0,07 0,70 0,17   -0,07 0,70 0,17 
Summa moment per regel kNm 0,62 0,70 0,17   0,62 0,70 0,17 
Bärförmåga i böjning kNm 3,47 3,47 2,95   3,47 3,47 2,95 
Bärförmåga i tryck kN 82,28 82,28 69,94   82,28 82,28 69,94 
Kontroll   0,27 0,29 0,17   0,33 0,36 0,25 
    OK! OK! OK!   OK! OK! OK! 
                 

Våning 3          Våning 1    
                 

Kortvarigaste lasttyp   C C B   C C B 
Kappa r   1,00 1,00 0,85   1,00 1,00 0,85 
Vertikal last på vägg kN/m 16,67 16,67 17,24   25,72 25,72 26,30 
Koncentrerad last kN 10,00 10,00 10,35   15,43 15,43 15,78 
Horisontell last (Nyttig) kN 1,00 - -   1,00 - - 
Moment (Nyttig) kNm 0,69 - -   0,69 - - 
Horisontell last (vind) kN/m -0,08 0,73 0,18   -0,08 0,73 0,18 
Moment (vind) kNm -0,07 0,70 0,17   -0,07 0,70 0,17 
Summa moment per regel kNm 0,62 0,70 0,17   0,62 0,70 0,17 
Bärförmåga i böjning kNm 3,47 3,47 2,95   3,47 3,47 2,95 
Bärförmåga i tryck kN 82,28 82,28 69,94   82,28 82,28 69,94 

Kontroll   0,30 0,32 0,21   0,37 0,39 0,28 
    OK! OK! OK!   OK! OK! OK! 
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För fyra våningar högt hus sker beräkningarna på samma sätt, här redovisas dock endast 
resultatet på den koncentrerade lasten på en regel som erhållits genom excelberäkningar. 
Eftersom tyngsta lasterna erhålls när snö är huvudlast redovisas endast lasten för detta lastfall. 
 
Yttervägg 
Våning: Last (kN): 
1 11,36 
2 15,65 
3 19,95 
4 24,25 
 
Gavelvägg 
Våning: Last (kN): 
1 4,91 
2 7,63 
3 10,35 
4 13,06 
 
Korridorvägg 
Våning: Last (kN): 
1 11,56 
2 14,96 
3 18,92 
4 22,88 
 
Volymavskiljandevägg L 
Våning: Last (kN): 
1 1,11 
2 3,73 
3 6,34 
4 8,96 
 
Volymavskiljandevägg K 
Våning: Last (kN): 
1 0,78 
2 1,82 
3 2,86 
4 3,89 
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