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FÖRORD

Detta examensarbete är den avslutande delen på civilingenjörsutbildningen inom Väg- och
vattenbyggnadsteknik som ges på Luleå tekniska universitet. Examensarbetet behandlar
föreningen mellan teknik och estetik tillämpat på fackverk. Syftet har varit att utforma ett
vackert, kostnadseffektivt fackverk av limträ i en gemensam utvecklingsprocess med arkitekt,
konstruktör och entreprenör.

Arbetet initierades av universitetslektor Lars Stehn som också fungerat som min handledare.
Ett varmt tack till Lars för uppmuntran och givande diskussioner under arbetets gång! Ett stort
tack till entreprenör Kaj Linnsén, Svensk Hallteknik AB, som har kommit med många kloka
synpunkter både vad gäller produktion, montage och konstruktion. Jag vill också å det
varmaste tacka arkitekt Sven-Erik Pohjanen, FFNS, för många goda idéer och råd om
fackverkens utformning.

Tack också till professor Bernt Johansson, civilingenjör Patrik Svanerudh och teknologie
licentiat Nils Olsson för alla svar på frågor och goda råd.

Jag kommer att minnas arbetet tillsammans med er alla med stor glädje.

Luleå, mars 1998

Helena Johansson
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SAMMANFATTNING

Syftet med examensarbetet var att skapa ett kostnadseffektivt, vackert fackverk av limträ i en
samtidig utvecklingsprocess med arkitekt, konstruktör och entreprenör. Metodiken har till stor
del följt idéerna i concurrent engineering, en samtidig utvecklingsprocess där alla involverade
gemensamt kommer fram med förslag och lösningar. I och med att arkitekt, konstruktör och
entreprenör jobbar samtidigt utformas också hela konceptet inklusive detaljer och
produktionsprocess i en och samma utvecklingsprocess. Till stöd för beslutsfattandet i
designprocessen har axiomatisk design använts, vilket är en metodik som hanterar design i
matematiska termer. De olika lösningar som evolverar från processen concurrent engineering
har sedan optimerats med ett Matlab-program med avseende på lägsta materialkostnad. Både
limträ och förband har inkluderats.

Att utforma ett fackverk i trä som förstärker känslan av att trä använts på ett estetiskt
tilltalande sätt innebär att man, förutom de tekniska aspekterna, måste beakta det faktum att
byggande i trä är djupt rotat i själen hos många skandinaver. De slutsatser man kan dra utifrån
träbyggandets historia är alltför betydelsefulla för att negligeras. De slutsatser som dragits i
examensarbetet är:

� använd mycket trä
� dölj knutpunkterna
� utforma kringliggande detaljer så att en helhet skapas

Två varianter av förband har använts som båda har dolda knutpunkter. Den ena är dubbelsidig
ankarspikplåt och den andra inslitsade plåtar genomborrade av spik.
Entreprenören föreslog två storlekar på fackverken där det bedöms finnas en marknad; det
första är ett 24 m fackverk med en taklutning på 1:10, det andra ett 40 m fackverk med en
taklutning på 1:4. I samarbete med arkitekten togs en topologi fram. Topologin har en
spännande växling mellan lugn harmoni och spännande rytm, se figur S.

Figur S Vald topologi

Efter att topologin valts optimerades fackverket med avseende på lägsta materialkostnad och
presenterades i en 3D-modell. Jämförelser med andra topologier och konkurrerande
konstruktionssystem utfördes. Bilder från 3D-modellen kan ses på hemsidan:
http://www.ce.luth.se/~hejo/xjobb.html.

Den sista punkten i inriktningen ovan behandlade kringliggande konstruktioner. För att skapa
en helhet i systemet har ett flertal detaljer tagits fram. Strävor, undertak, upplag och
montageskarvar har ägnats omsorg.
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Resultaten presenteras i tabellform tillsammans med kostnaderna för konkurrerande
konstruktionssystem.

Tabell S1 Resultat från optimering av fackverk 24 m, 1:10.

24 m
1:10

Fackverkstyp �
”Dubbelt”

Fackverkstyp �
”Slimmat”

Topologi A

31.485 kr 28.478 kr

Topologi B

29.920 kr 23.492 kr

Motsvarande fackverk i stål kostar c:a 27.500 kr vilket gör att träfackverken helt klart är
konkurrenskraftiga såvida inte produktionskostnaderna blir för höga.

Tabell S2 Resultat från optimering av fackverk 40 m, 1:4.

40 m
1:4

Fackverkstyp �
”Dubbelt”

Topologi A

95.881 kr

Topologi C

78.988 kr

En underspänd takstol i limträ med dragband av stål med samma förutsättningar kostar c:a
45.000 kr. Här krävs en hel del mer arbete för att sänka kostnaderna för träfackverken.
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SUMMARY

The purpose of this master thesis was to develop a cost effective, aesthetically appealing
glulam truss in a concurrent design process including architect, designer and contractor. The
method has to great extent followed the main ideas in concurrent engineering – a design
process where all participants (architect, designer and contractor) together work through ideas
and solutions. Given that the architect, the designer and the contractor work together, the
whole concept including detailing and the production process are also developed in the design
process. To support the decisions made in the design process, the concept of axiomatic design
has been used. Axiomatic design is a method that has a mathematic approach to design. The
different solutions that evolve from the concurrent engineering process has been optimized in
a Matlab-program with respect to the material cost, including both glulam and joints.

To design a truss in timber or glulam that intensifies the feeling that wood has been used in an
estethically appealing way means that one, except for the technical aspects, has to take into
account the fact that building in timber is deeply rooted in the sole of many Scandinavians.
The conclusions one can draw from the history of timber constructions are far to valuable to
be neglected. The following conclusions have been used as guidelines when designing the
truss concept:

� use wood as much as possible
� hide the joints
� design adjacent details as to create a context

Two different joint techniques have been studied, both of them are hidden. The first one is a
steel plate with anchor nails mechanically attached to it perpendicular to its plane on both
sides. The second one uses thin steel plates slotted into the beams and attached to the glulam
by ordinary nails.
In collaboration with the contractor two sizes of trusses were chosen where the glulam trusses
can have a market. The first one is a 24 m truss with an incline of 1:10. The second is a 40 m
truss with an incline of 1:4. In collaboration with the architect a topology of the truss was
designed. The topology has an interesting change between relaxed harmony and exciting
rythm, see figure S.

Figure S Chosen topology

Following the choice of the topology the truss was optimized with respect to the lowest
material cost. A comparison with other topologies and other construction systems was
performed. The concept and detailing were presented in a computerized 3D-model. Pictures
from the 3D-model can be seen at the home page: http://www.ce.luth.se/~hejo/xjobb.html.
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The final point in the conclusions above dealt with adjacent details. To create a complete
system a number of details have been designed. Diagonals in the truss, ceilings, supports and
assembly joints have been considered.

Table S1 Results from the optimization of trusses 24 m, 1:10.

24 m
1:10

Truss type �
”Double”

Truss type �
”Simple”

Topology A

31.485 kr 28.478 kr

Topology B

29.920 kr 23.492 kr

The corresponding truss in steel costs about 27.500 kr which indicates that the glulam trusses
can compete in this market segment unless the production costs becomes too big.

Table S2 Results from the optimization of trusses 40 m, 1:4.

40 m
1:4

Truss type �
”Double”

Topology A

95.881 kr

Topology C

78.988 kr

A prestressed glulam and steel truss with the same initial conditions costs about 45.000 kr.
This means that a lot of work remains before a glulam truss can compete with the prestressed
truss.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund
Trä är ett byggnadsmaterial som ligger de flesta nordbor varmt om hjärtat tack vare den långa
tradition av byggande i trä vi har i Norden. Under 1900-talet har det industriella byggandet
inriktat sig på stål och betong medan trä använts mest till småhusbyggen och sekundära kon-
struktioner såsom formsättning. I och med en ökande miljömedvetenhet och sökandet efter
större estetiska uttryck har träet aktualiserats även som byggnadsmaterial till större byggnader
och för mera avancerade ändamål. Trä har numera en klart definierad marknad vad gäller
hallbyggnader där det konkurrerar med framförallt stål. Exempel på faktorer som väger över
till träets fördel är estetiken och bärförmågan vid brandbelastning. I syfte att utveckla dessa
fördelar har detta examensarbete initierats.

1.2 Syfte och mål
Tanken är att utforma ett fackverk till en takkonstruktion. Fackverket skall optimeras med
avseende på tillverkningskostnad vilket medför en samtidig optimering av bärförmågan.
Samtidigt skall fackverket bedömas ur estetisk synpunkt för att ”optimera” även denna aspekt.
Själva utformningsprocessen skall vara en samtidig utveckling av såväl arkitekt och konstruk-
tör som entreprenör. Detta innebär att alla led i utformningen av fackverket får ha synpunkter
från början till slut vilket skapar förutsättningar för nya idéer att födas. Syftet är att använda
sig av metodiken concurrent engineering (samtidig produktutveckling) och använda sig av
axiomatisk design som ett stöd i beslutsfattandet.

Inriktningsmål: Att skapa ett fackverk som optimerats med avseende på bärförmåga, estetik,
tillverknings- och montagekostnad. Estetiken skall uppnås med så små medel som möjligt för
att hålla tillverkningskostnaderna nere. Utformningsprocessen skall fortgå med en samtidig
påverkan från arkitekt, konstruktör och entreprenör.

Effektmål: I framtiden skall en beställare kunna välja ett fackverkssystem som levereras
komplett och utan att kunden behöver expertkunskaper om trä eller fackverk. Systemet skall
vara konstruktions- och kostnadsmässigt optimerat och, viktigast för kunden, kunna ses och
bedömas redan innan byggnaden projekterats.

Produktionsmål: Under examensarbetets gång skall algoritmer för optimering av
konstruktionen tas fram. Dessutom skall fackverket visualiseras i en datoriserad 3D-modell
för att under arbetets gång kunna bedömas av en arkitekt och för att i ett senare skede kunna
presenteras för slutanvändaren. Designarbetet skall bedrivas i en samtidig utvecklingsprocess
med stöd av axiomatisk design.

1.3 Metod
Teori inom områdena trä som byggmaterial, förbandstyper i fackverk, concurrent engineering,
conceptual design, axiomatisk design och optimering inhämtas genom litteraturstudier.
Optimeringen av fackverket utförs med hjälp av Matlab - ett matematikprogram som kan
programmeras med egna funktioner. Matlab har extra verktyg för optimering som används
tillsammans med FEM-programmet CALFEM. När fackverket har optimerats med hjälp av
programmet presenteras konstruktionen i en tredimensionell datormodell med 3DStudio - ett
visualiseringsprogram med möjlighet att bygga upp verklighetstrogna miljöer i tre
dimensioner. Bedömningen av fackverkets estetiska värden görs i samarbete med arkitekt



Sven-Erik Pohjanen, FFNS i Luleå. De produktions- och montagetekniska aspekterna har
värderats av entreprenör/konstruktör Kaj Linnsén, Svensk Hallteknik AB.

1.4 Avgränsningar
I samråd med entreprenören har möjliga nischer för ett träfackverk av denna typ tagits fram.
Begränsningar har gjorts vad gäller taklutning och spännvidd. Två alternativ skall utformas:

- ett fackverk med taklutning 1:10 och 24 m spännvidd
- ett fackverk med taklutning 1:4 och 40 m spännvidd

Dessa två alternativ har valts baserat på de verksamheter som ryms inom hallen. De
konstruktionslösningar som kan tänkas konkurrera med respektive fackverk är ett stålfackverk
på 24 m spännvidd och en underspänd takstol av limträ på 40 m spännvidd. 24 m spännvidd
räcker till en tennishall t.ex. medan 40 m är tillräckligt för en ishockeyhall med läktare.
Fackverken skall vara helt i trä förutom förbindarna som utförs i stål. Förbanden skall tas med
i optimeringsprocessen. Däremot skall inte kringliggande konstruktioner såsom åsar, pelare
eller stomstabilisering beröras annat än i den grafiska presentationen av fackverket.



2. BYGGANDE I TRÄ

2.1 Varför älskar vi trä?
En byggnad av trä ger en känsla av hem, värme och trygghet som ingen annan byggnad förmår
göra. De senaste decennierna har trä som byggnadsmaterial aktualiserats genom uppförandet
av flera spektakulära byggnader i framförallt limträ. ”Vikingaskeppet”, OS-arenan för skrid-
sko vid OS i Lillehammer 1994 , är ett utmärkt exempel på en byggnad som utnyttjar träets
bärförmåga och uttrycksfullhet på bästa sätt. Just ”Vikingaskeppet” har också en djup his-
torisk förankring och det är i historien man skall söka om man försöker definiera den speciella
känsla som trä skapar. Materialet i detta avsnitt är hämtat ur [1].

Speciellt för de människor som är födda i Norden har trä en särställning bland byggnads-
materialen. Utan att vi är medvetna om det finns trä med oss ända från födelsen; våra möbler
är av trä, skogen omkring oss är full av träd och inget värmer som en skön brasa av björkved.
Många människor i Norden har därför en intuitiv känsla för hur man hanterar trä. Vår förtjus-
ning för trä visar sig då vi väljer fritidssysselsättning - hur många älskar inte ett timmerhus på
landet, där träden susar invid knuten? Naturligtvis har denna känsla sitt ursprung i historien.
Före kristen tid ansågs alla ting i naturen ha liv. Trädet hade en särställning som först och
främst försörjare och skydd men också som koppling mellan jord och himmel och som ett
uttryck för naturbalansen. Trä var det allenarådande byggnadsmaterialet både till gemene
mans hus och senare även till monumentala byggnader som kyrkor. Trä kunde med enkla
medel bearbetas och råvaran var till synes outtömlig. Men den nutida fascinationen för trä
som material har också en koppling till utvecklingen under de senaste 200 åren. I och med
industrialismens början skapades också möjligheterna att framställa nya byggnadsmaterial
såsom stål och betong. Dessa material sågs som framtiden och de trängde snart undan trä till
en marknad mest bestående av småhusbyggen. Dessutom förbjöds trä i många länder p.g.a. de
många bränder som ibland ödelade hela städer. Stereotyp massproduktion och felaktiga kom-
binationer av nya material ledde dock till att man återigen började se trä som ett alternativ.
Det senaste decenniets fokusering på miljöfrågor har också bidragit till att man ”återupptäckt”
träet som byggmaterial. Just miljöaspekten gör att trä knyts hårdare till temat ”tillbaka till
naturen”, vilket i sin tur medför ett ökat intresse för gamla metoder i ny tappning.

Eftersom de nordiska länderna fortfarande har god tillgång på trämaterial faller det sig
naturligt att mycket utav utvecklingen inom träarkitektur sker här. På kontinenten ansågs i
början av seklet inte trä som ett särskilt högteknologiskt material utan användes mest till
detaljarbeten – räcken, fönsterbräden, lister etc. Vidare finns i Norden ett uttalat intresse för
gamla byggmetoder till skillnad från Mellan- och Sydeuropa. De nordiska arkitekterna
kopierar dock inte gammal byggteknik rakt av utan de använder historien som
inspirationskälla och tolkar resultatet till ett samtida uttryck. Den nutida träarkitekturen är en
fusion mellan tradition och högteknologi. Möjligheterna att bygga större byggnader i trä blev
betydligt bättre då man började använda limträ som inte har de naturliga begränsningar vad
gäller tvärsnittsstorlek som konstruktionsvirke har. Limträ innebär också att man kan använda
ett helt annat formspråk än tidigare i och med att limträ kan böjas och formas till bågar och
andra krökta konstruktionselement.
Om man skall definiera en aspekt som kännetecknar nordisk arkitektur måste det bli ljuset.
Detta har naturligtvis sitt ursprung i att ljus inte är något självklart för oss, men beror också på
att vi har ett särskilt ljus häruppe. Till skillnad från sydligare länder har vi en lång skymning
både vinter och sommar vilket skapar en speciell stämning. Detta utnyttjas av nordiska



arkitekter för att skapa en ljus och välkomnande interiör. Också i äldre tid utnyttjades ljuset
som en stämningsförhöjande faktor. I stavkyrkan (kyrkor av stående virke från medeltida
Norge) fanns till exempel inte mycket ljus alls eftersom den enda ljuskällan var decimeter-
stora hål högst uppe i taket. Detta skapade en mystisk stämning inne i kyrkan som manade till
andakt.

Att bygga en byggnad är att skapa ett hem för den verksamhet som skall bedrivas där. Inget
annat material kan som trä skapa känslan av ett hem. Det spelar ingen roll om det är en enorm
hallbyggnad - känslan finns där ändå. Och hemmet är en av de frågor som berör människor
mest vilket gör att vi har lätt att ta en byggnad av trä till vårt hjärta. Trä har också en karak-
teristisk doft och en särskild struktur som nästan alla människor är familjära med.

Om man jämför trä med dess främsta konkurrenter stål och betong kan dessa karakteriseras av
flera beskrivningar. I Norden beskrivs trä med ord som tradition, trygghet, romantik och natur.
De negativa synpunkterna sägs vara att trä är överspelat och gammaldags. Stål och betong
däremot beskrivs som moderna, rationella och tekniska medan negativa sidor är att materialen
upplevs som kalla och hotfulla. Att materialen upplevs på detta vis betyder att valet av
material samtidigt blir ett uttryckssätt.
De känslomässiga argumenten kan tyckas överväldigande när man talar om trä, men man skall
komma ihåg att träet aldrig hade aktualiserats om det inte samtidigt hade varit ekonomiskt
gångbart. Trä kan på allvar konkurrera med stål och betong inom de flesta områden och om
man dessutom betänker de känslomässiga och ekologiska fördelarna borde trä inom en snar
framtid vara det ledande byggnadsmaterialet i Norden.

2.2 Byggande i trä - vårt historiska arv
I syfte att utforma ett fackverk som, förutom att optimera bärförmåga och
tillverkningskostnad, dessutom är estetiskt tilltalande skall man inte blunda för de
infallsvinklar man kan få från gammaldags byggnadskonst. Framställningen av exempel från
äldre tid gör inga anspråk på att vara i kronologisk ordning eller ens från ett och samma land
utan försöker peka på några punkter inom träbyggnadskonsten som grundlägger känslan för en
vacker utformning av en träkonstruktion. Materialet är hämtat ur [2].

Den byggteknik man genast associerar till då gammaldags byggande kommer på tal är
knuttimring. Detta för att relativt många byggnader finns kvar av denna typ och för att
tekniken var gemene mans byggsätt och inte endast utbildade byggares kunskap. Liggande
stockar staplas på varandra för att bilda väggar. I hörnet, eller knuten, hugger man ihop
stockarna halvt i halvt, se figur 2.1.



Figur 2.1 Sammanfogning av stockar, huggning halvt i halvt, s.k. rännknut.

En timrad knut känns naturlig och stabil för att sammanfogningen är väldigt tydligt utförd
samtidigt som den är ren i sitt uttryck. Man ser att stockarna påtagligt saxats ovanpå varandra
på samma gång som inga sammanbindare (spik, skruv el. dyl.) syns. Att knuttimringen sedan
utvecklades med en mer avancerad knut försedd med dolda inre spår gör att intrycket
förstärks, se figur 2.2.

Figur 2.2 Sammanfogning av stockar, huggning halvt i halvt, s.k. sexkantknut.

I och med denna förbättring bevarades så mycket som möjligt av stockens sega kärna och
knutens styrande förmåga ökade. Förbindningen är också betydligt mer avancerad än den ser
ut att vara vid en första anblick vilket slår an en sträng hos de flesta konstruktivt intresserade
människor – dolda sammanbindningar skapar en viss fascination hos betraktaren. Observera
sprickanvisningen som gjorts i stockens övre sida. Sprickorna styrdes att utbildas på de sidor
av stocken som inte är synliga i den slutliga konstruktionen. De flesta äldre träkonstruktioner
kännetecknas av ett stort hantverksarbete. Virkesdimensionerna var väl tilltagna och just
denna idé har levt kvar ända till idag - ett gediget bord i grova dimensioner av trä betraktas av
många som mycket snyggt.



Hur gjorde man då takkonstruktioner förr? Den vanliga timmerstugan som diskuterades
tidigare hade taket som sin svaga punkt. Huset stabiliserades av knutarna tills vägglivet var
slut, men sedan måste taket ta upp krafterna från vind och andra horisontella krafter.
Vanligtvis lade man längsgående åsar från gavel till gavel och taktäckningen tvärs åsarna.
Men då husen blev större fungerade inte detta angreppssätt längre - åsarna klarade inte längre
belastningen. Andra bärverk var också tvungna att tas fram för att klara takkonstruktionen på
kyrkor. Kyrkor uppfördes oftast av sten vilket gjorde att om takkonstruktionen skulle vara av
trä var man tvungen att ställa den ovanpå väggmurarna. Detta medförde att fackverket föddes.
I kyrkosammanhang kan man inte låta bli att nämna stavkyrkorna i Norge som står för ett
utomordentligt arbete i trä och ett annorlunda tänkande rent konstruktionsmässigt. Vi skall
inte här fördjupa oss i ämnet stavkyrkor utan inrikta oss på takkonstruktioner av vilka ett
exempel är hämtat från en stavkyrka. För att bilda sig en uppfattning om hur fackverks-
tänkandet tog form skall tre exempel från svenska medeltiden presenteras. Det första är en
takstol från Garde landskyrka på Gotland, figur 2.3.

Figur 2.3 Takstol från Garde landskyrka, Gotland.

Grundidén med ett fackverk är att skapa ett system av trianglar eftersom en triangel är den
mest stabila geometriska form som finns. Denna tanke har man förstått i takstolen från Garde
kyrka i och med den yttre, likbenta triangeln. I ett fackverk kommer alltid en del stänger att
vara tryckta och en del att vara dragna vilket innebär att förbanden måste vara så utformade att
de kan ta upp tryck- respektive dragkraft. I takstolen från Garde är detta inget större problem
eftersom den enda strävan är tryckt vid belastning uppifrån. Detta har man insett eftersom
strävan är svagt bågformad vilket ger ett större tvärsnitt på mitten där risken för att strävan
skall knäcka ut är störst. Knutpunkterna är också utformade i vetskapen om att stången är
tryckt. Den nedre fogen är en stötfog utan vare sig tapp eller plugg. Den övre är en gaffel som
omsluter överramens smala del. Gaffeln är inte heller tappad eller pluggad. Överramen är
också svagt bågformad vilket gör att den är tyngst på mitten och därför trycker ihop
förbindningen med gaffeln mera. Dock är inte kraftsystemet helt slutet där trycksträvan
kommer ned på underramen – det hade behövts ett dragstag som fört kraften upp till nocken
för att inte underramen skall få en extra belastning i det dimensionerande mittsnittet.
Takstolarna stabiliseras i sidled av ett virke i mitten på underramen. Dimensionerna är kraftigt



tilltagna; snedsträvorna är 4”× 4” och underramen 8” × 12”. Överramens bågform börjar
längst ned med dimensionen 6” × 6” och ökar till 6” × 14” på mitten och övergår sedan i ett T
som synes av bilden. Man kan undra hur takstolen tar upp laster såsom vindsug vilka ger en
uppåtriktad belastning. Antagligen klarar sig taket p.g.a. sin tyngd. Dimensionerna är kraftiga
och takstolarna står med ett s-avstånd på 3 fot - c:a 90 cm.
En annan takstolstyp hittas i B. Kumlaby kyrka på Visingsö i Vättern, figur 2.4.

Figur 2.4 Takstol från 1100-talet, B. Kumlaby kyrka, Visingsö.

Denna takstol har ett hanband (horisontell sträva mellan överramarna) som hjälper till att hålla
ihop den och den liknar mycket de takstolar som längre fram i tiden använts i husbyggnad.
Förbanden är försedda med tappar som kan överföra dragkrafter. Här kan man väldigt tydligt
se ett tankesätt som präglade de första taklagen - takbjälken (underramen) är det ”golv” som
resten av takstolen står på. På bild 2.4 kan man se att underramen lagts ovanpå väggmurarna
och att snedsträvorna stöder på underramen. Vidare kommer snedsträvorna ned ganska nära
underramens mitt vilket ger extra last nära det dimensionerande mittsnittet. Dimensionerna på
denna takstol är i samma storleksordning som den från Garde kyrka.
Det sista exemplet på takstol är från stavkyrkan i Urnes III, figur 2.5.



Figur 2.5 Taklagets system i Urnes III, Norge.

I en stavkyrka bärs byggnaden upp av centralt placerade, runda stavar eller stolpar. Dessa
rundvirken utgör även grunden för taklaget. Taket bärs inte här av den triangel som finns i de
två tidigare exemplen utan av ganska glest placerade ”bockar” i form av en sax. Saxen står på
remstycken upplagda på stolparna som bär upp byggnaden. Utanför saxen finns
huvudsträvorna med horisontella åsar infällda vilka bär själva takpanelen. Ett hanband
spänner ihop takstolen. Valvets form har förstärkts med påsalningar mellan saxens ben och
hanbandet. Både saxen (krysset) och valvformen är typiska drag från romersk arkitektur.
Denna konstruktion bär inte upp taket genom en ren fackverkskonstruktion men är ändå
intressant för att visa hur man tänkte tak förr – takfallet skapas av ett par högben ställda på
takbjälken.

2.3 Byggande i trä - en samtida översikt
Naturligtvis har inte utvecklingen stått stilla inom träområdet och för att skapa en design som
sammanför dåtid och nutid bör man också skapa sig en bild av vad som gjorts de senaste åren.
Sammanställningen inriktas på nordisk arkitektur eftersom fackverket i första hand är tänkt
för denna marknad. Tidigare har nämnts att i och med limträets intåg som byggnadsmaterial i
början av 1900-talet öppnades helt nya möjligheter för arkitekten att använda trä som
byggmaterial även till större byggnader. Exempel på konstruktionssystem som utförts i limträ
visas i figur 2.6.



Figur 2.6 Exempel på konstruktionssystem i limträ, [3].

Tidigare har fackverkskonstruktionerna i Lillehammer nämnts. Dessa är ett utmärkt exempel
på vad som kan åstadkommas med en fackverkskonstruktion idag. Man måste dock tänka på
att dessa byggnader inte lämpar sig för massproduktion. Dels finns det inte så stor efterfrågan
på sådana stora byggnader, dels är de dyra att producera. Men några av grundidéerna är bra
och kan användas även i andra fackverk, se avsnitt 2.4.
Knutpunkterna i fackverket i Hamars olympiska hall är dolda och utgörs av inslitsade plåtar
och dymlingar av stål. Plåtarna var förborrade för att dymlingarna skulle passa och knutarna
monterades på byggplatsen. Precisionen vid tillverkningen av sådan knut måste vara mycket
hög. Centrumavståndet mellan balkarna är 13,2 m och konstruktionshöjden är 6,5 m.

Figur 2.7 Taklaget i ”Hamar Olympisk Amfi”, Hamar, Norge, [3].

Att förena trä med stål i sammansatta balkar är en mycket effektiv kombination både
ekonomiskt och bärförmågemässigt. I sådana konstruktioner låter man träet bära



tryckbelastningen medan stålet används i dragstag och knutpunkter. Ett exempel finns i figur
2.6 med en underspänd takstol. Ett annat exempel visas i figur 2.8.

Figur 2.8 Underspända takbalkar från föreläsningssal i Ulm, Tyskland, [3].

Hur effektiv en sådan konstruktion än är, är det svårt för en nordbo att acceptera det sätt
trämaterialet behandlas på rent estetiskt. Hemkänslan som omtalades i avsnitt 2.1 har helt gått
förlorad. Men konstruktionen är ett strålande exempel på ingenjörskonst och har definitivt en
nisch på marknaden.

2.4 Teknik och trä i förening
Vilka slutsatser kan man dra från de kunskaper om användandet trä som kommit fram tidigare
i kapitel 2? Vilka aspekter skall man beakta om man vill skapa ett nytt fackverk av limträ?
Om man vill återskapa den hemkänsla trä ger bör man använda trä så mycket som möjligt och
undvika det kalla stålet. En konstruktion som i figur 2.8 är ur denna synpunkt helt förkastlig.
Det mest svårbemästrade problemet i ett fackverk är knutpunkterna. Utformningen av
knutpunkter skall uppfylla flera krav:

� kraften skall överföras på det sätt som antagits i beräkningarna
� bärförmågan i brand skall upprätthållas
� förbandet skall vara rationellt att producera

Vid sidan av allt detta fogas estetiska krav och upprätthållandet av traditionellt byggande. Om
man jämför fackverken i figur 2.7 och 2.8 upplever man genast att träet kommer mera till sin
rätt då knutpunkterna är dolda – träets linjer får spela fritt utan att brytas av knutpunkter av
stål. För en nordbo uppfattas också det myckna användandet av stål som negativt för träet.
Konstruktionen kan uppfattas så att träet inte håller av sig självt utan man måste förstärka det
med stål. En utanpåliggande lask av spikplåt är ett utmärkt exempel på detta – träet ser ut att



vara lappat och lagat med stål. Det finns ännu en historisk koppling till valet av dolda
knutpunkter och det är det intresse som väcks då en knutpunkt innehåller mer information än
den uppenbara. Man kan jämföra med sexkantknuten i figur 2.2 som är mer avancerad än vad
man först leds att tro.
Avslutningsvis kan man sammanfatta inriktningen i det fortsatta arbetet med att:

� trä skall användas så mycket som möjligt
� knutpunkterna skall om möjligt vara dolda
� kringliggande konstruktioner såsom undertak, pelare och väggar bör också till stor

del bestå av trä om man strävar efter att skapa ett fullständigt system.



3. FÖRBANDSTYPER I FACKVERK

Om man skall skapa ett optimalt fackverk med avseende på både ekonomi och bärförmåga är
en av de absolut viktigaste delarna i konstruktionen förbanden. Det är förbanden som kräver
tid och omsorg då fackverket skall sammanfogas och en rationell produktion av dessa sparar
pengar. Det finns många lösningar på hur fackverksstänger skall sammanfogas och i följande
avsnitt skall flera exempel presenteras. Materialet är hämtat från flera källor och hänvisning
ges vid varje förbandstyp.

3.1 Spikning med lask av trä
Den äldsta sammanfogningsmetoden för att sätta ihop stänger av trä är att helt enkelt ta en
mindre träbit (lask), lägga den utanpå skarven och spika på var sida skarven.

Figur 3.1 Sammanfogning med lask av trä, [4].

Nackdelarna med laskar av trä är att de kräver en del arbete och att tillverkningen görs på plats
vilket ger en mindre kontrollerad tillverkning. Laskar av trä är inte realistiskt att använda vid
de stora spännvidder som diskuteras här men de utgör en grund för nästa förbandstyp.

3.2 Spikplåt
Trälasken har utvecklats till en lask av tunn plåt med lask och spik i ett. Till ett bostadshus
med en spännvidd på ungefär sex meter på takstolen är det fullt tillräckligt att förbinda
knutpunkterna med spikplåt. Spikplåt tillverkas av plåt 0,9 - 2,5 mm tjock, varur ”spikar”
stansas eller viks ut (se figur 3.2).

Då knutpunkten skall sammanfogas läggs stängerna ihop bredvid varandra och spikplåten
placeras ovanpå skarven. Spikplåten pressas in i träet med en press vid ett tryck på 5-6 MPa.
Sammanfogningen måste göras på fabrik men den går snabbt och enkelt och är en billig
sammanfogningsmetod. Tyvärr kan inga större krafter överföras då plåten inte är särskilt tjock
och dessutom perforerad. Därför kan inte spikplåtar användas som förbindare i fackverk med
de stora spännvidder som används här. Vidare är inte spikplåtar speciellt bra ur brandsynpunkt
eftersom stålet exponeras för värmen vid en brand. Däremot är spikplåten utgångspunkt för
vidareutveckling av nya förbandstyper vilket senare skall visas.



Figur 3.2 Spikplåt, [5].

3.3 Bult
I stora fackverk blir krafterna i stängerna avsevärda (några MN är inte ovanligt). Kraften
mellan stängerna överförs som en tvärkraft i förbindarna. Då kraften som skall överföras blir
större måste kraftigare förbindare användas. Ett alternativ är att använda en bult med mutter.

Figur 3.3 Sammanfogning med bult och mutter, efter [6].

Rent statiskt är denna förbandstyp lik den stångmodell man oftast använder vid kraftberäkning
i ett fackverk eftersom en led skapas. Det är ganska enkelt att montera ett fackverk som är
sammanfogat med bult och mutter. Denna metod är dock dyr eftersom det krävs mycket
detaljarbete för att få ihop en knut på detta sätt. Dessutom är brandmotståndet bristfälligt och
knuten är väl synlig vilket inte överensstämmer estetiskt med tidigare resonemang i avsnitt
2.4. Detta sammanfogningssätt har sållats bort ur diskussionerna av dessa skäl.
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3.4 Dymlade förband
En sammanfogningsmetod som anknyter till gamla traditioner är bruket av dymlingar. En
dymling är en rund stav som inte är gängad och inte har någon skalle. Då förbandet tillverkas
fräser man in plåtar parallellt fiberriktningen i ändträet på styckena som skall sammanfogas.
Innan dess har hål tagits upp i både plåt och trästycke där dymlingen senare skall inpassas.
I äldre tid använde man oftast dymlingar av trä - ek var ett vanligt träslag. Nu är dymlingarna
av stål. Ett dymlat förband blir dolt och stör inte själva trästyckets linjer. Förbandet kan vidare
överföra stora krafter. Bärförmågan kan också ökas genom att brickor av olika slag läggs in
mellan de stycken som skall skarvas ihop. T.ex. kan tandade brickor s.k. bulldog-brickor eller
infrästa cylindrar användas.

Figur 3.4 Dymlat förband, ur [6].

Till nackdelarna hör återigen att metoden är dyr - mycket precisionsarbete ligger bakom ett
dymlat förband, både på fabrik och utförandemässigt på byggplatsen. Förbandsmetoden
användes i OS-hallarna i Lillehammer, figur 3.5, och gav där ett mycket gediget intryck som
andades mycket av äldre tiders hantverkskunnande om trä.

Figur 3.5 Detalj av upplaget i ”Vikingaskeppet”, Lillehammer, Norge, [6].



3.5 Multiple Nail Connector
I Finland har ett fackverkssystem utvecklats som byggs upp av LVL - Laminated Veneer
Lumber. LVL tillverkas på samma sätt som plywood men resulterar i betydligt kraftigare
dimensioner som bildar regelrätta balkar. En av fördelarna med LVL är att inga stora,
genomgående kvistar förekommer. Detta innebär säkrare spikning och en jämnare
materialkvalitet. För att sammanfoga stängerna i ett LVL-fackverk har en speciell spikplåt
utvecklats, multiple nail connector (MNC). Spikplåten består av en ganska tjock plåt, t ≈ 10
mm, varpå spikar punktsvetsas fast på båda sidor. Spikarna har rektangulärt tvärsnitt, 3 × 4
mm2, och är 50 mm långa.

Figur 3.6 Multiple nail connector, dubbelsidig spikplåt, [6].

Det bästa med denna typ av sammanbindare är finessen med att göra spikplåten dubbelsidig.
Då man tillverkar ett LVL-fackverk gör man alla konstruktionselement dubbla (över-,
underram och diagonaler) och lägger den dubbelsidiga spikplåten emellan och trycker ihop. På
detta sätt blir plåten dold vilket förbättrar brandegenskaperna avsevärt och dessutom uppnås
en god estetik i linje med det som diskuterats i kapitel 2. För att ytterligare förbättra
brandmotståndet kan plåten försänkas i träet. Detta borde också förbättra styrningen vid
sammanpressningen av fackverket. Eftersom denna knuttyp är utvecklad för LVL borde det
vara intressant att undersöka om samma tänkande kan överföras på trä och då särskilt limträ,
se avsnitt 3.7.

3.6 STT-fackverket
En knutpunkt som utvecklats som del av ett fackverkssystem är den som används i STT-
fackverket. Sammanfogningen är patenterad och användes för 20-30 år sedan i Sverige.
Kraften i förbandet överförs genom två vägar. Mellan de stänger som skall sammanfogas
läggs en tandad plåt och knuten pressas ihop med en hydraulpress. När detta är gjort slås
skruvspik genom hela förbandet och genomborrar plåtarna.
Kraftöverföringen i ett sådant förband är god, men den är ändå inte av sådan storlek att
förbandet kan användas i fackverk med 40 m spännvidd vilket är det ena alternativet i detta
examensarbete. Däremot kan förbandet passa i det mindre fackverket med 24 m spännvidd.
Eftersom sammanfogningen är patenterad kan man dock inte använda den fritt – men vissa
idéer kanske kan överföras till en ny förbandstyp, se avsnitt 3.8.

3.7 Dubbelsidig ankarspikplåt
I syfte att föra över och vidareutveckla idéerna från LVL-fackverken till limträ har idén om
dubbelsidiga ankarspikplåtar fötts. Själva grundidén med dubbelsidig spikplåt är densamma
men de rektangulära spikarna har bytts ut mot ankarspik som griper bättre tag i träet.
Ankarspikens runda tvärsnitt gör också att man undviker att själva spikplåten får anisotropa



egenskaper vilket är en stor nackdel med vanliga spikplåtar. Tillverkningsmetoden skall
vidareutvecklas så att man slipper ifrån punktsvetsningen som görs vid tillverkningen av
MNC. Arbete sker för närvarande på detta område. Att använda dubbelsidig ankarspikplåt är
en av de förbandsmetoder som valts i detta examensarbete. Skälen är flera:

� bra utseende, denna typ av knutpunkt lämnar större spelrum åt linjespel mellan
trästyckena i stället för mellan knut och trästycke.

� bra brandmotstånd, ett av de största problemen med sammanfogning av stora
fackverk löses utan större kostnader.

� bra bärförmåga, studier har visat att ankarspikplåt kan överföra krafter i den
storleksordning det rör sig om här, [7].

� ny teknik, skall man utveckla ett nytt, optimerat fackverk skall man naturligtvis
använda sig av den senaste tekniken och sträva efter att bli trendsättande på
området.

Nackdelen med en sådan sammanfogning är att fackverket inte kan byggas i ett plan - den
dubbelsidiga ankarspikplåten måste läggas emellan två trästycken för att fungera. I stället för
att som med LVL-balkarna göra två likadana fackverk görs här ett fackverk där över- och
underram är dubbla och diagonalerna är instuckna emellan. Detta sparar material och ger en
tredimensionell effekt på själva fackverket. I avsnitt 3.7.1 redovisas beräkningsgången för
dimensionering av dubbelsidiga ankarspiklåtar och de antaganden som har ansatts här.
Materialet är hämtat från [7].

3.7.1 Dimensionering av förband med dubblelsidig ankarspikplåt
Från försök har bestämts att medelvärdet av bärförmågan per spik i en dubbelsidig
ankarspikplåt är 2,96 kN/spik. Bärförmågan är dock mycket beroende på förbandets form. Om
förbandet görs långt och smalt uppstår en effekt som kallas klossbrott - den kloss trä som
innesluts av spikarna slits loss. Detta innebär att träets hållfasthet överskrids innan spikarna
ger efter.

Figur 3.8 Klossbrott, [6].

Viktigt när man gör sådana förband är alltså att göra förbanden korta och breda. Den
begränsande förbandslängden har bestämts till 250 mm, [7]. Vidare finns vissa krav i BKR94,
[9],  på minsta avstånd från virkeskant.



Dessa avstånd beror på kraftens riktning:

� avstånd från belastad virkeskant i/tvärs fiberriktningen: 15d/10d
� avstånd från obelastad virkeskant i/tvärs fiberriktningen: 10d/5d

Avgörande för optimeringen av fackverket kommer att bli det utrymme som krävs för
förbandet. Förbandet får inte bli längre än 250 mm om klossbrott skall undvikas vilket innebär
att man måste öka förbandets bredd tills det får plats. Förbandens implementering i
optimeringen behandlas i kapitel 8. Bärförmågan 2,96 kN/spik uppmättes på ett förband med
arean 290 × 120 mm2 och 84 spikar/sida vilket medför att varje spikpar kräver arean 415 mm2

för att överföra kraften 2,96 kN till trästycket. Det karakteristiska värdet på bärförmågan kan
beräknas utifrån formeln:

vikelsenstandardavs t,medelvärde

75,1

==

−=

f

sff k (3.1)

Formeln tagen ur [8]. Uttryck 3.1 gäller för ett stort antal försök, vilket inte uppfylls helt.
Medelvärde och standardavvikelse från dragförsök utförda i [7]. Dimensionerande bärförmåga
kan beräknas enligt [9]:
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Genom att i ekv. (3.1) och (3.2) sätta in f = 2.96 kN och s = 0.25 och välja partialkoefficienter
enligt:

κr = 0,8 (Lasttyp B (snö huvudlast), klimatklass 0-2 (RF < 80 %), förband stål mot
trä)
γm = 1,25 (beräkning sker i brottgränstillstånd)
γn = 1,2 (säkerhetsklass 3 antagen)

kan Rvk beräknas till 2.52 kN och Rvd till 1.68 kN. Antagandena om lasttyp, klimatklass och
säkerhetsklass gäller för hela konstruktionen som sådan och redovisas separat i avsnitt 8.4.5.

Dimensioneringen av de dubbelsidiga ankarspikplåtarna går till på följande sätt:

� beräkna den kraft som verkar i förbandet.
� dividera med 1,68 kN och multiplicera med 415 mm2 för att få den minsta area

som krävs för att spikarna skall kunna överföra kraften.
� beräkna den area som finns tillgänglig korrigerat med minsta avstånd från belastad

virkeskant enligt BKR94. (Se figur 3.9).
� jämför de två areorna; om den tillgängliga arean är större än vad förbandet kräver

är det OK, annars måste endera balken göras bredare.

Valet att arbeta med en ”bärande area” istället för spikens bärförmåga grundar sig på att man
inte behöver använda några extra designvariabler för förbanden i optimeringsrutinen, se
kapitel 8. Det finns ett alternativ till att göra balken bredare om förbandet inte håller och det är
möjligheten att gruppera spikarna i mindre grupper vilket minskar risken för klossbrott.
Tyvärr ter sig detta svårt i flertalet av de knutpunkter som konstrueras här eftersom utrymmet



inte är obegränsat. Begränsningen ges av det faktum att över- och underram är dubbla medan
diagonalerna är enkla - förbandet måste helt enkelt få plats inom diagonalen. I LVL-fack-
verken däremot är utrymmet obegränsat bakåt eftersom fackverket är dubbelt.

Figur 3.9 Utrymme för förband.

3.8 Spikförband med inslitsad plåt
I linje med de dymlade förbanden och STT-fackverken finns också en annan förbandstyp som
är en förenklad version av ett dymlat förband. I stället för att förborra hål till dymlingar i
plåten, borra hål för dymlingen i träet och sedan avpassa hålen till varann vid monteringen
väljs inslitsade, icke hålförsedda plåtar som är relativt tunna, 1,5 - 2 mm. När dessa är på plats
kan man skjuta rakt igenom trä och plåt med en spikpistol och låter då spiken fungera som en
sorts dymling. Detta förband tar inte lika stora laster som ett dymlat förband och i detta
examensarbete kommer knutpunkten endast att användas för den kortare spännvidden - 24 m.
Orsakerna till att välja detta förband är också flera:

� fackverket kan byggas i ett plan vilket kan vara en fördel om man söker ett visst
estetiskt uttryck.

� knutpunkten blir dold vilket är bra ur brandsynpunkt.

Den främsta nackdelen med denna förbandstyp är den tid det tar att fräsa in plåtarna i
trästycket. Eftersom dimensionerna dock inte är så stora som i ett dymlat förband går det
snabbare och blir mer exakt. Beräkningsgången för denna typ av förband visas nedan och
grundar sig till stor del på beräkningar enligt BKR94, [9].

3.8.1 Dimensionering av förband med inslitsad plåt
Två faktorer avgör detta förbands bärförmåga. Dels plåtens bärförmåga och dels spikarnas.
Beräkningsgången blir därför något annorlunda än för de dubbla ankarspikplåtarna. Till att
börja med måste bärförmågan per spik beräknas. Valet av spik grundar sig på begränsningar i
produktionsutrustning och en önskan att skapa ett förband med flera skär för att öka
bärförmågan per spik. Ankarspik kan inte användas eftersom den längsta ankarspik man kan
skjuta med spikpistol är 60 mm och bredden på fackverket kommer antagligen att ligga runt
90-115 mm. Därför har vanlig trådspik av dimensionen 100 × 3,4 mm2 valts.
Bärförmågan för en  tvåskärig spik beräknas enligt [9]:
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Kraften mellan två stänger i fackverket överförs med hjälp av plåtarna genom att man lämnar
ett glapp på 1-2 mm mellan stängerna. Glappets storlek bestäms av deformationen i plåtarna
och träet orsakad av kraften som skall överföras. Detta gör att ingen kraft överförs genom
anliggningstryck och vidare att förbanden inte blir momentbelastade eftersom kraften angriper
centriskt i varje förband. Plåtarna måste kontrolleras för den tryck-/dragkraft som skall
överföras vilket måste göras både för ett helt tvärsnitt och för ett tvärsnitt med lokal
försvagning enligt BSK94, [10]. Plåtens bredd avgörs av dimensionen på de virkesdelar som
skall hopfogas. Stålkvalitet SS 2132 valdes som en första ansats. Stålet bör vara mjukt och
segt så att spiken kan skjutas genom. Vid genomskjutningen bildas en uppflikad kant kring
hålet som ökar vidhäftningen av plåten till träet. Vidare undersökningar måste göras inom
detta område. Kraften som kan överföras av två plåtar i ett förband beräknas enligt [9]:
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Även i detta fall räknas spikens bärförmåga om till en bärande area vilken i detta fall blir 289
mm2. (Beräknas ur spikplacering och spikens diameter, se bilaga 2).Utrymmet för dessa
förband är inte lika begränsat som för den dubbelsidiga ankarspikplåten eftersom förbandet
med de inslitsade plåtarna används i ett fackverk där alla stänger ligger i samma plan.
Däremot finns det en begränsning på förbandets längd eftersom man inte kan placera ett
obegränsat antal spikar i rad och fortfarande anta att varje spik överför lika mycket kraft.
Enligt gamla byggnormen NR sattes en gräns på 10 spik i rad i kraftriktningen. Om detta antas
gälla blir den maximala längden 9*10*3,4 = 306 mm. Förbandets längd begränsas till 250 mm
för hårt utnyttjade förband.
Beräkningsgången för ett förband med inslitsade plåtar blir som följer:

� beräkna den kraft som skall överföras till träet.
� dividera med 1,60 kN och multiplicera med 289 mm2 för att få den minsta area

som krävs för att överföra kraften.
� beräkna den tillgängliga arean med hänsyn tagen till begränsningen i längd på

förbandet.
� kontrollera plåtens bärförmåga

Om bärförmågan inte är tillräcklig måste dimensionerna på fackverksstängerna ökas.



4. CONCURRENT ENGINEERING OCH CONCEPTUAL
DESIGN

En av de absolut svåraste processerna att beskriva är hur en konstruktion designas. Det man
försöker sätta fingret på är egentligen människans egen kreativitet och hur en idé formas och
växer fram. Designarbete brukar dessutom kompliceras av att det inte är en enda person som
utför arbetet utan oftast handlar det om idéflöde inom en grupp. I syfte att sätta upp riktlinjer
för hur design skall utföras måste man definiera vad som menas med en bra design.
Vad som skiljer en bra design från en dålig beror på vem man frågar. En bra design har en
marknad - den går att sälja. Alltså måste marknaden, konsumenten, ha värdefull information
som skall användas i designprocessen. Det finns naturligtvis flera utformningar som går att
sälja. Ett exempel på hur man väljer ut en av dem som ”den bästa” presenteras i avsnittet
”Axiomatisk design”, kapitel 5. Produkten skall också vara möjlig att tillverka utan alltför
stora svårigheter. Den skall vidare tillverkas i ett lämpligt material för produkten. Båda dessa
frågor har tillverkaren, producenten, stor kunskap om och det är alltså lämpligt att även
han/hon är involverad i designprocessen. Naturligtvis är dessa båda intressenter redan i de
flesta företag idag delaktiga i utvecklingen av en produkt men för att se meningen med
begreppet concurrent engineering måste man studera intressenternas roller som de varit under
de senaste tjugo åren. Materialet är, om inget annat anges, hämtat från, [11].

4.1 Designprocessen till dags dato
Människan arbetar för det mesta sekventiellt. Löpande band-principen är det mest uppenbara
exemplet på detta, men även i dagliga livet har vi en tendens att ta en sak i taget. Detta
angreppssätt fungerar alldeles utmärkt så länge tidspressen inte blir alltför stor. Så här skulle
utvecklingen av en ny produkt kunna se ut schematiskt:

� någon får en idé och ger designgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag
� designgruppen arbetar fram ett halvfärdigt förslag
� tillverkningsavdelningen inkallas för att diskutera hur produkten skall tillverkas
� oftast är inte tillverkningsavdelningen nöjd med designgruppens förslag utan en ny

design måste göras
� marknadsavdelningen använder förslaget som utgångspunkt för sina

marknadsundersökningar
� resultatet av undersökningarna är klara och kanske måste ändringar vidtas
� design- och tillverkningsavdelningen fortsätter sitt bollande under

detaljutformningen
� tillverkningsprocessens slutliga utformning bestäms
� produkten marknadsförs

Varför är inte detta bra? Alla intressenter får ju säga sin mening om produkten innan den är
färdig. Om man funderar ett tag på flödet av designförslag ser man att produkten faktiskt har
blivit formgiven minst tre gånger under resans gång! Dessutom har här inte tagits med de
beslut som skall fattas av chefer och eventuellt företagets styrelse. Sådana beslut kan radikalt
ändra t.o.m. grundidén för produkten. Den här processen blir också delvis framtvingad av
företagens organisatoriska struktur. Om man, som i exemplet ovan, har företaget strikt
uppdelat i avdelningar efter arbetsuppgifter blir det ofta ett tävlingsmoment avdelningarna
emellan. Man åstadkommer aldrig en kreativ miljö utan man upplever de andra som ett
nödvändigt ont man måste stå ut med för att få arbetet gjort. En annan effekt som detta



arbetssätt får är att designfunktionens anseende sjunker i de andra avdelningarnas ögon.
Många ändringar måste göras och övriga funktioner kan få känslan av att designavdelningen
har svårt att ta till sig kunskap och erfarenheter från de andra. Den här processen är också
tidsödande och det är den främsta orsaken till att man börjat söka efter ett annat angreppssätt.

4.2 Designprocessen i concurrent engineering
I stället för att bolla problemet mellan varandra borde alla sätta sig ner tillsammans och
utveckla design och tillverkningsprocess samtidigt. Detta är den enklaste definitionen på
concurrent engineering (CE) vilket kan översättas direkt till svenska som samtidig
produktutveckling. Tanken är alltså att låta alla parter vara med i utvecklingsprocessen från
början. En designprocess som tillämpar CE beskrivs bäst med ett diagram, se figur 4.1.
I figuren ser man den markanta tidsvinst man gör om CE används effektivt. Denna parallella
metodik är utmärkt att använda i en miljö där nya tekniker, lösningar och produkter
presenteras nästan varje dag. Inom byggbranschen har man redan i små steg börjat arbeta på
detta sätt eftersom arbetet är kundorderstyrt vilket ger att kunden, marknaden, får säga sitt
först. Vidare upphandlas en hel del objekt på totalentreprenad vilket gör att konstruktion och
produktion arbetar tätt tillsammans för att ro projektet i hamn.

Figur 4.1 Jämförelse mellan sekventiell designprocess och samtidig designprocess.

Kanske har utvecklingen i byggbranschen lett till detta arbetssätt eftersom gränserna är mera
tydligt dragna mellan kund, konstruktör och producent. I stället för avdelningar inom samma
företag är aktörerna här egna företag med ett eget vinstintresse. Dock finns det en hel del kvar
att arbeta med innan man kan säga att processen faller under begreppet concurrent engineer-
ing. Det krävs en större integration mellan produktion och konstruktion för att man skall
lyckas pressa tiden mera. Ännu möter man på byggarbetsplatsen åsikten att ”Konstruktören
kan ändå inget om produktionen” och konstruktören å sin sida tänker ”Jag gör så här, det har
fungerat förr, produktionen vet hur de skall lösa det”. Man måste låta de två yrkesgrupperna
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mötas på halva vägen och ta fram idéer och koncept som båda tycker är bra. Detta arbetssätt
har använts i examensarbetet och varit mycket fruktsamt. Många spännande idéer kommer
fram i diskussioner där arkitekt, konstruktör och entreprenör strävar mot samma mål, men har
olika vägar att ta sig dit.

4.3 Konvergens av idéer
Då man tillämpar CE strävar man mot att få all kunskap och alla idéer, hos alla involverade
människor, att konvergera mot en design och man försöker därmed undvika den gamla
metodikens iterativa natur. Schematiskt kan man beskriva konvergensen i en figur där tiden
löper från vänster till höger, se figur 4.2.
Av figuren framgår att man försöker fånga in de begränsningar, önskemål och idéer som finns
innan man fattar pennan och börjar med designarbetet. Under arbetets gång skaffar man sig
mera kunskap om processer, metoder och konsumentönskemål. Designen förändras ständigt
under arbetet.

Figur 4.2  Konvergens av idéer under en designprocess.

Bilden skall uppfattas som att man först bygger upp en kunskapsbas att stå på och sedan
utvecklar spetskunskap inom ämnet. Detta leder till slut till en design och en tillverknings-
process. Det svåraste när man arbetar enligt idéerna om en samtidig produktutveckling är att
överblicka all information, speciellt i inledningsfasen då idéerna flödar starkast. Hur skall man
kunna överblicka all denna information och hur skall man skapa ett effektivt samarbete mellan
de olika aktörerna?

Informationsöverblicken kan skapas genom användande av informationsteknik t.ex. kan
databassystem eller Internet användas. Viktigt är att samtliga involverade har tillgång till
samma information. I examensarbetet är det främsta exemplet den hemsida med bilder att
diskutera kring som skapades med 3DStudio. Helt plötsligt kom konkreta synpunkter på ett
helt annat sätt än vad som uppnåtts vid gemensamma möten. Det kan vara en fördel att var
och en kan sitta i lugn och ro och sortera intrycken innan man tycker till.
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4.4 Förutsättningar för att concurrent engineering skall fungera
Concurrent engineering vilar på tre ben:

� samarbete
� informationsteknik
� processtänkande

Samarbete är mycket viktigt. Det är inte meningen att en grupp som arbetar tillsammans skall
vara en samling individer som råkar ha samma arbetsuppgift. Särskilt viktigt är det kanske att
samarbetet fungerar mellan tekniker och icketekniker. För att främja samarbete är det viktigt
att ge belöningar, att uppmuntra och att bedriva ett målinriktat arbete. Samtidigt får man inte
glömma att ge individuell uppskattning till gruppmedlemmar. En skicklig gruppledare är av
största vikt i en sådan grupp.
Informationstekniken är det verktyg som skapar möjlighet att överblicka all information i
projektet. De parallella processer som fortgår under projektet kräver att alla i projektet har
tillgång till all information samtidigt. En projektdatabas i ett nätverk av datorer löser
uppgiften. Dessutom kan man ha sina kunder med i nätverket vilket gör att kommunikationen
mellan utvecklare och kunder förbättras och snabbas upp.
Processtänkande innebär att man måste identifiera delprocesser som skall utföras under
designprocessen. Exempel på sådana kan vara marknadsföringsprocess, distributionsprocess
och tillverkningsprocess. Processtänkande är ett begrepp som också ingår i kvalitetsteknik och
målet med införandet av en CE-process kan sägas vara att inkorporera den i kvalitetsarbetet
och höja kvaliteten på designprocessen.

4.5 Conceptual design
Conceptual design är ett begrepp som innebär framtagandet av en produkts grundidé, systemet
för hela strukturen. En rak översättning till svenska skulle kunna vara systemutformning. I
figur 4.1 ovan beskrivs designprocessen på två olika vis. Dock ingår samma delar i båda
processerna. Den del som är absolut viktigast och som orsakar mest kostnader under hela
produktens livstid är utvecklingen av ett koncept - en grundidé för produkten. Utvecklingen av
ett koncept påverkar alla efterföljande led i utvecklingen och man måste vara försiktig i början
av utvecklingsarbetet så man inte frestas att börja med detaljarbetet för tidigt. Samtidigt är
framtagandet av ett koncept för en produkt den absolut svåraste uppgiften under hela
utvecklingsfasen. Stor erfarenhet krävs och mycket kunskap måste till för att man skall kunna
välja rätt koncept. Ett bra hjälpmedel i denna fas beskrivs i kapitel 5. Nedan följer en kort
beskrivning av faktorer att beakta när man jobbar med ”conceptual design” av en byggnad.
Materialet är hämtat från [6].
Antag att en byggnad skall uppföras - vilket koncept skall man välja för byggnaden? Hur tar
man fram byggnadens huvudsystem? Först måste man ha förutsättningarna klara för sig vilket
i byggnadssammanhang innebär en hel del förundersökningar, platsbesök och samtal med
kunden. Detta steg är jämställt med uppbyggandet av en kunskapsbas i figur 4.2. Exempel på
förutsättningar som måste beaktas är:

� yta som skall byggas
� material
� byggnadens användningsområde
� tekniska installationer
� byggplats
� laster



Alla dessa områden skall undersökas och så mycket information som möjligt tas fram och
dokumenteras. Efter detta kan man gå vidare och göra en preliminär design av byggnaden
baserat på alla de fakta som kommit fram under det första stadiet. Under den första tiden är
det ofta arkitekten som presenterar en vision av hur byggnaden kommer att se ut och upplevas.
Ingenjörens uppgift under diskussionerna är att peka på möjligheter, svårigheter och inte minst
kostnader för de olika system som tas fram. När byggnadens form slutligen bestämts kan man
fortsätta med det strukturella systemet och materialval. En speciell egenskap hos trä är just
möjligheten att exponera den bärande stommen utan att det upplevs som stötande. Viktigt för
det bärande huvudsystemets ekonomi och effektivitet är valet av system och dess s-avstånd
samt utformningen av det vindstabiliserande systemet. Här finns stora möjligheter till
optimering. Tyvärr är tiden oftast för knapp för att man skall ha tid att iterera alltför många
gånger. I kapitel 6 beskrivs metodiken för att hitta den optimala lösningen på en gång.
När man utvecklat det bärande huvudsystemet, sekundärbärverk och vindstabiliserande
system är det dags för detaljutformningen. Utformningen av systemet är avslutad. Nu ser man
enkelt effekten av att välja rätt koncept för konstruktionen. Har man begått ett misstag tidigare
får man nu backa och justera eftersom man helt enkelt inte kan sammanfoga delarna i
systemet. Därför bör man även ta med utformning av förband och detaljer vid utvecklingen av
huvudbärverket (optimeringen) för att skapa en process där koncept och detaljer utvecklas
samtidigt som i figur 4.1.



5. AXIOMATISK DESIGN

Concurrent engineering som behandlades i kapitel 4 handlar om den samtidiga utvecklingen
av produkt och tillverkningsprocess. Med detta angreppssätt vill man undvika att formge
samma produkt flera gånger p.g.a. anpassningar till tillverkningsprocess och detaljutformning.
I det inledande skedet kan det ändå vara så att man har flera utformningar att välja mellan.
Helst vill man välja den rätta utformningen direkt. Vad som menas med ”rätt design” och hur
man väljer ut den bland flera alternativ finns det många tankegångar kring. En teori presen-
teras i [12] och denna teori diskuteras framgent.

Vad skiljer egentligen en bra design från en dålig? Sådana egenskaper är extremt svåra att
definiera och dessutom är de olika från fall till fall. Som nämnts i inledningen till avsnittet om
concurrent engineering skall produkten vara både säljbar och tillverkningsbar. Men det kan
finnas flera utformningar av en produkt som uppfyller båda dessa krav och man strävar efter
att välja den bästa. Generella regler som kunde användas i allt designarbete för att sortera ut
den bästa designen vore praktiskt. Enligt [12] styrs all design av två axiom. Dessa kan ses som
”naturlagar” för designarbetet och kan jämställas med Newton’s andra lag inom fysiken.
Dessa axiom ger designarbete en striktare, mera vetenskaplig grund. Eftersom strävan är att
använda dem som lagar är axiomen ett försök att överföra svårdefinierbar erfarenhet snabbare
mellan generationerna. En bra designer är idag en människa med stor erfarenhet som det tagit
många år att förvärva. Den yngre designern kan istället använda de två axiomen som stöd i sitt
beslutsfattande och därmed snabbare bygga upp den kunskap som krävs inom yrket utan att
arbeta enligt ”försök & misstag - principen”.

5.1 Funktionskrav och axiom 1
Den viktigaste delen i designarbetet sker allra först: problemformuleringen. Att lösa ett givet
problem brukar alltid vara överkomligt, men är inte problemformuleringen fullständig
kommer man aldrig att hitta en tillfredsställande lösning på problemet. En hel del möda skall
alltså läggas på att definiera funktionskraven, FR, och dess begränsningar. Funktionskraven är
de funktioner man vill att produkten skall kunna uppfylla, t.ex. kan ett funktionskrav för en
vägg vara ett minsta U-värde (ett mått på värmeisoleringsförmågan) på 0,22 W/(m2 °C).
Samtidigt som funktionskraven ställs upp skall man försöka definiera de största toleranser
man kan tillåta.

Det första axiomet handlar om funktionskravens inbördes relation:

Axiom 1: Upprätthåll oberoendet mellan funktionskraven

Man skall sträva efter att skapa en design som tillåter ändringar av ett funktionskrav utan att
det påverkar förmågan att uppfylla ett annat funktionskrav.

5.2 Designparametrar
Till varje FR finns en designparameter, DP som uppfyller funktionskravet. Det mest
tilltalande med ett axiomatiskt angreppssätt är att man kan formalisera designprocessen och
uttrycka allt det som hittills diskuterats matematiskt. Den centrala ekvationen är
designekvationen:

[ ] [ ][ ]FR A DP= (5.1)



[FR] är en vektor som innehåller alla de oberoende funktionskraven, medan [DP] är
motsvarande vektor med designparametrar. [A] är kopplingen mellan kraven och lösningen
och kallas designmatrisen.

5.3 Hierarkier i designarbetet
Både funktionskrav och designparametrar kan ha hierarkier. En skrivare till en dator kan t.ex.
ha funktionen ”inmatning av papper”, som ett steg ned i hierarkin har funktionen ”möjlighet
till manuell inmatning”. Då en design arbetas fram är det nödvändigt att man arbetar uppifrån
och nedåt i hierarkin och tillgodoser den övre nivån med en designparameter innan man ger en
designparameter till nästa nivå. Detta tankesätt förhindrar idéerna att rusa iväg. Ibland kan
man bli frestad att börja formge finesser och nya egenskaper hos produkten vilket gör att man
sedan får justera de grundläggande funktionskraven för att passa finesserna. Detta är ett säkert
sätt att skapa en design som inte är önskvärd. I stället måste man tillgodose funktionskraven
högst upp i hierarkin med designparametrar för att låsa förutsättningarna för designparamet-
rarna längre ned i hierarkin. Detta tankesätt finns även i concurrent engineering med utveck-
ling av koncept innan man börjar med detaljutformning.
I det lilla exemplet ovan bör man utforma inmatningen av papperet innan man kan placera en
sensor eller extra lucka för manuell inmatning av papperet.

Figur 5.1 Hierarkier för funktionskrav och designparametrar.

5.4 Informationsinnehåll och axiom 2
Med all denna kunskap i bagaget kan man fortfarande inte sortera ut den allra bästa designen.
Det finns en möjlighet att man hittar två likvärdiga utformningar vad gäller kopplingsgrad och
uppfyllande av funktionskrav. Det andra axiomet ger det stöd man behöver:

Axiom 2: Minimera informationsinnehållet

Genast inställer sig frågan: vad menas med information? Information är all den kunskap som
krävs för att uppfylla ett funktionskrav. Detta innebär att information är aktivt i alla delar i
utvecklingsprocessen. Information är kunskap om råmaterial, kunskap om design, kunskap om
tillverkning och sist, men inte minst, kunskap om hur produkten skall användas.
Minst informationsinnehåll har alltså en produkt som har enkel design, är lätt att tillverka och
är så enkel att använda att ingen bruksanvisning eller liknande behövs.
Axiom 2 ger också förhållningsorder om hur man skall välja sina funktionskrav. I akt och
mening att minimera informationsinnehållet skall man minimera antalet funktionskrav.
Informationsinnehållet minskar också om man strävar efter att integrera så många designpara-
metrar som möjligt i samma del utan att för den skull funktionskraven blir kopplade. En
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matematisk definition av information samt några exempel på axiomatisk design finns i bilaga
1.

5.5 Tillverkning med axiomatisk design
För att fortsätta resonemanget om axiomatisk design till att också omfatta tillverkning skall
man så långt möjligt använda standardkomponenter och undvika enskilda sammanbindare.
Antalet delar skall minimeras och kan man ta fram ett modulsystem för tillverkningen är det
en fördel. I byggbranschen finns numera många aktörer som anser att det finns ett behov av ett
industrialiserat byggande med rationellare produktionsmetoder än de som tillämpas idag. Ett
byggande med förtillverkade moduler är önskvärt både ur miljö- och produktions- synpunkt.
Modultänkandet strävar också mot en bättre design enligt Suh’s två axiom eftersom informa-
tionsinnehållet minskar och man skapar en större standardiseringsgrad. Vad gäller fackverk,
som behandlas i detta examensarbete, finns redan idag en tillverkning som är starkt industri-
aliserad. Trä levereras bara i standarddimensioner. Spik och skruv är också standardiserade.
Den del man måste vara särskilt uppmärksam på då man skapar ett nytt fackverk är förbanden.
Om man hittar ett rationellt sätt att utföra förbanden som inte är dyrt, är mycken arbetstid och
kostnader sparade. Att använda standardkomponenter på ett nytt sätt istället för att utveckla
helt nya system är att föredra ur kostnadssynpunkt. De tillverkningsmetoder som redan finns
måste man ta hänsyn till då man skapar ett nytt system för att om möjligt spara utvecklings-
kostnader för nya verktyg, men också för att se om något kan göras bättre än idag.
En tillverkningsprocess kan också designas med hjälp av de två huvudaxiomen. Om både
produkt och process uppfyller båda axiomen är produkten tillverkningsbar. Ett annat
spännande område som kan designas på detta sätt är organisationers uppbyggnad. Ofta visar
det sig att en organisation inte alls är så ändamålsenlig som man trott då man gör en
genomgång med hjälp av de två axiomen.
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6. OPTIMERINGSTEORI

Vad utmärker en optimal konstruktion? Hur definierar man de krav man ställer på konstruk-
tionen och hur skall man teoretiskt behandla optimeringsprocessen? Avsnittet om optimering
kommer att kortfattat belysa dessa frågeställningar och visa hur optimering använts i detta
examensarbete. Materialet är, om inget annat anges, hämtat från [13] och föreläsningsanteck-
ningar från kursen ABS015, Stålbyggnad, LTU, 1997.

6.1 Allmänt om optimering
Det angreppssätt man oftast använder för att ta fram en konstruktionslösning och det tankesätt
som traditionellt lärs ut är följande:

� anta konstruktionens utseende
� beräkna bärförmåga
� jämför bärförmåga och lasteffekt

I vissa enklare fall kan man gå andra vägen och beräkna geometrin utifrån given belastning,
men ofta är åtminstone byggnadskonstruktioner belastade på flera olika sätt samtidigt vilket
gör att man ändå fastnar i en snurra. Man antar ett utseende, kontrollerar om det håller,
beräknar en utnyttjandegrad (lasteffekt/bärförmåga) och börjar från början om inte utnyttjan-
degraden är tillfredsställande. Om man räknar för hand orkar man inte räkna om snurran så
många gånger innan man känner sig nöjd.
Här kommer optimeringsteorin in. Tack vare den explosiva utvecklingen av datorkraft de
senaste decennierna kan man nu hantera stora datamängder utan större ansträngningar. Detta
gör att man kan använda följande angreppssätt:

� ställ upp de krav som definierats på konstruktionen
� ta fram en konstruktion som uppfyller kraven
� jämför denna konstruktion med en annan som också uppfyller kraven
� välj den konstruktion som uppfyller kraven ”bäst”- gärna genom att använda

axiomatisk design eller estetiska önskemål som beslutsgrund.

Om man på detta vis låter datorn sköta de tidsödande beräkningarna i snurran och själv sköter
designen och valet av funktionskrav enligt kapitel 4 och 5 vinner man också en större flexibi-
litet. På det här viset skulle man t.ex. direkt kunna jämföra två helt olika stomsystem som
båda löser uppgiften och istället låta kunden välja system efter sina preferenser.

6.2 Målfunktion
För att beskriva själva optimeringen närmare måste en del teori belysas. Det allra första man
måste besluta är vilken målfunktion man skall använda. Målfunktionen svarar på frågan ”Vad
skall minimeras?”. Om svaret t.ex. är vikten blir målfunktionen av utseendet φ = Σ ρV, alltså
konstruktionens totala vikt (ρ = densitet, V = volym). Målfunktionen skall uttryckas i design-
variablerna, de variabler som ändras under optimeringsprocessen. Då man optimerar med av-
seende på lägsta vikt är oftast längden av konstruktionselementet konstant och typiska design-
variabler blir då tvärsnittsareorna. För att fortsätta exemplet ovan så skulle målfunktionen
uttryckas som: φ = Σ ρAL (A = area, L = längd). En viktig egenskap hos målfunktionen är att
den alltid skall minimeras. Detta är inget absolut krav men om alla använder denna
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konvention blir det betydligt enklare att t.ex. producera dataprogram för optimering. Har man
en funktion som skall maximeras multiplicerar man med -1 för att få ett minimiproblem.

För att anknyta till avsnittet om axiomatisk design måste man också innan man gör sitt slutliga
val av målfunktion undersöka om designvariablerna man valt uppfyller de två designaxiomen:

� upprätthåll oberoendet mellan funktionskraven
� minimera informationsinnehållet

Ibland kan man ha problem med till synes flera målfunktioner. Exempelvis vill man att både
vikt och nedböjning samtidigt skall minimeras. Man kan hantera flera målfunktioner (multi-
criteria optimization) men det är besvärligt och man försöker undvika detta. Det finns två sätt
att enkelt lösa problemet:

� summera funktionerna så man bara får en funktion. Här finns också möjlighet att
ge funktionerna olika vikter. Den viktigare kan få vara värd 0.6 utav slutresultatet
medan den andra får vikten 0.4.

� välj den viktigaste funktionen och låt den vara målfunktion samt låt den andra
funktionen vara ett bivillkor med en övre gräns.

Genom att summera funktionerna kan man tillgodose flera viktiga funktionskrav i axiomatisk
design på samma gång. Om man istället väljer en funktion som målfunktion representerar
denna det viktigaste funktionskravet för utformningen. Om man skall välja en av flera mål-
funktioner är det också viktigt att kontrollera hur programvaran man tänkt använda behandlar
funktionen. En del programvaror föredrar linjära målfunktioner och icke-linjära bivillkor och
andra vill ha det tvärtom. Det andra alternativet för reducering av antalet målfunktioner ovan
är det som används mest och detta för oss osökt in på nästa steg i optimeringsprocessen; att
ställa upp bivillkor.

6.3 Bivillkor
Bivillkoren är de krav man ställer på konstruktionen i form av t.ex. minsta nedböjning, högsta
tillåtna spänning eller minsta tillåtna area. Bivillkor kan vara antingen likhetsbivillkor eller
olikhetsbivillkor. Vanligast är olikhetsbivillkor t.ex. att spänningen måste vara mindre än eller
lika med 20 MPa. Olika författare anger olika sätt att skriva olikhetsbivillkor. De flesta före-
språkar att man formulerar dem som g(x) ≤ 0. Egentligen är det ingen större skillnad om man
låter villkoren vara större än eller lika med noll men en del formler som härleds i optimerings-
teorin får ett annat tecken. Då man ställer upp bivillkor är det viktigt att man inte glömmer
naturliga gränser som att Arean ≥ 0, annars kan man få lösningar utan praktisk mening. Bivill-
koren skall också uttryckas i designvariablerna.
För att få tillförlitliga resultat är det viktigt att bivillkoren och målfunktionen är av ungefär
samma storleksordning. Om det skiljer mycket (säg 1035 jämfört med 0,02) måste man
normalisera de numeriska värden som ställer kraven på konstruktionen, exempelvis värdet 20
MPa från exemplet ovan. Spänning kan normaliseras genom uttrycket: σ / fyk - 1 ≤ 0 vilket
betyder att sträckgränsen inte får överskridas. Koordinater kan normaliseras genom division
med ett typiskt mått för konstruktionen t.ex. spännvidden
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6.4 Beräkningsgång
Standardformuleringen för ett optimeringsproblem skrivs på följande sätt:

minimera φ(x) = φ(x1, x2, …xn)
så att h(x) = 0 (6.1)
och g(x) ≤ 0

Den optimala lösningen kommer alltid att ligga på en eller flera gränser som sätts upp av
bivillkoren annars skulle dessa vara meningslösa krav. Ett bivillkor som precis uppfylls vid
den optimala lösningen kallas aktivt. De villkor som för tillfället inte är verksamma kallas
passiva.

Figur 6.1 Grafisk presentation av bivillkor och tillåtet område för en optimeringsprocess, med
designvariablerna x1 och x2.

Nu när problemet formulerats återstår att lösa det. Eftersom detta avsnitt endast beskriver
optimeringsprocessen och dess fallgropar i stora drag kommer härledningar att utelämnas.
Intresserade läsare hänvisas till [13].
Skala bort bivillkoren och lös ett problem av typen:

minimera φ(x) = φ(x1, x2, …xn) (6.2)

Lösningen är att derivera funktionen, sätta derivatan lika med noll samt kontrollera
extrempunktens karaktär m.h.a. andraderivatan. I flera dimensioner formuleras detta som

definitpositivär
x

 H
2

2

;0
∂
∂ ΦΦ ==∇ (6.3)

Matrisen H kallas Hessian-matrisen och är en symmetrisk matris innehållande målfunktionens
andraderivator.  En matris är positiv definit om samtliga dess egenvärden är positiva för den
funna extrempunkten.
Hur löser man då ett problem med bivillkor? Ett steg närmare lösningen kommer man om
likhetsbivillkor tillåts:

minimera φ(x) = φ(x1, x2, …xn) (6.4)
så att h(x) = 0

Bivillkor 1

Bivillkor 2

Tillåtet
område

x1

x2
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Ett angreppssätt kunde vara att använda bivillkoren för att eliminera variabler från
målfunktionen och därmed reducera problemet till en formulering utan bivillkor. Emellertid
kan det vara svårt att få explicita uttryck för designvariablerna från bivillkoren varför detta
oftast är en onödigt krånglig lösning. I stället använder man sig av Lagrange-funktionen för att
bilda endast en funktion som i ekv. (6.2) och omformulerar problemet till:

minimera L(x, λ) = φ(x) + λ ⋅ h(x) (6.5)

Genom att införa Lagrange-multiplikatorn λ, ökar antalet obekanta men bivillkoren
försvinner. Antalet Lagrange-multiplikatorer är lika med antalet bivillkor, j. Nu kan man
använda den lösningsmetodik som skisserats i ekv. 6.2 och 6.3. När man deriverar
målfunktionen första gången med avseende på λ fås bivillkoren tillbaka:

0)( == j
j

xh
L

∂λ
∂

(6.6)

Detta är det första nödvändiga villkoret för en extrempunkt. Det andra nödvändiga villkoret
fås genom derivering m.a.p. x:

j
j

jj x

h

xx

L

∂
∂λ

∂
∂

∂
∂ += Φ

(6.7)

Ekv. (6.6) och (6.7) visar hur beståndsdelarna i ∇ΦΦ beräknas för ett problem med
likhetsbivillkor. Går det att använda Lagrange-funktionen även för problem med
olikhetsbivillkor? Ja, men antalet obekanta ökar:

minimera φ(x) = φ(x1, x2, …xn)
så att h(x) = 0 (6.8)
och g(x) ≤ 0

Lösningen är att modifiera olikhetsbivillkoret så att det istället blir ett likhetsbivillkor med
hjälp av s.k. slackvariabler, yj. Ett nytt bivillkor G(x,y) formuleras då som:

G (x,y) = g(x) + y2 = 0 (6.9)

Slackvariablerna varierar med x men kan alltid beräknas då x är känd. Lagrange-funktionen
får nu ännu en variabel:

minimera L(x, y, λ) = φ(x) + λh ⋅ h(x) + λG ⋅ G(x,y) (6.10)

Nu kan även problem med olikhetsbivillkor lösas. Slackvariablerna mäter avståndet till att det
aktuella bivillkoret är aktivt.
Lagrange-multiplikatorerna har den egenskapen att de är känslighetsfaktorer. De visar hur
mycket målfunktionen påverkas av en ändring i bivillkoren, λ = ∂φ / ∂b. Bokstaven b
betecknar bivillkorets gränsvärde t.ex. b = 20 MPa. Lagrange-multiplikatorer är alltså viktiga
för att bestämma vilka bivillkor som påverkar konstruktionen mest. Om målfunktionen t.ex. är
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kostnaden för konstruktionen och det visar sig att ett λ-värde är signifikant större än de andra
kommer en ändring i det kopplade bivillkoret att innebära en stor förändring av kostnaden.

Om man har ett optimeringsproblem med en handfull designvariabler och ett tiotal bivillkor
kan man snabbt räkna ut att antalet obekanta blir relativt många. Optimeringsproblem löses
därför som redan antytts snabbast med datorhjälp. Vidare är de många variablerna och
komplicerade mål- och villkorsfunktioner orsak till att numeriska metoder används i stor
utsträckning för att hitta extrempunkter i optimeringsproblem. Den metodik som används av
datorprogrammet för att söka sig fram till minimipunkten är :

� bestäm aktiva och möjliga aktiva bivillkor
� bestäm sökriktning
� bestäm steglängd genom att minimera funktionen i sökriktningen
� verifiera konvergens mot minimipunkten

Denna snurra upprepas till dess att avvikelsen mellan föregående och nuvarande punkt är
tillräckligt liten vilket man får avgöra själv i stor utsträckning. Slutligen måste man också
kontrollera att den minimipunkt man hittat är ett globalt minima. Detta kan t.ex. göras genom
att kontrollera om funktionen är konkav.

6.5 Optimering av fackverk
Behovet av att optimera ett fackverk är uppenbart. Hur skall man välja stängernas utformning
så att fackverket utnyttjas så optimalt som möjligt?
Den absolut vanligaste målfunktionen som används vid optimering av fackverk är vikten.
Vikten är direkt kopplad till kostnaden genom materialåtgången och därför kallas denna
målfunktion ibland för kostnadsfunktion. Typiska bivillkor för ett fackverk är bärförmåga i
böjning, tvärkraft och instabilitet. Om tvärsnittsareorna används som designvariabler är det
viktigt att respektive villkor uttrycks med hjälp av areor. I uttrycken för instabilitetsfenomen
måste därför tröghetsmomentet uttryckas med hjälp av arean. Ett annat bivillkor som orsakas
av kombinerad, samtidig belastning är interaktion mellan knäckning och böjning.
Optimering med avseende på vikt med tvärsnittsareorna som designvariabler sker under
förutsättning att fackverkets topologi är känd. Naturligtvis kan man även optimera fackverkets
topologi. Optimering av topologi har knutpunkternas koordinater som designvariabler och
exempelvis materialåtgång som målfunktion.

Figur 6.2 Optimering av topologi jämfört med optimering av koordinater.

OLIKA
TOPOLOGIER

OPTIMERING AV
KOORDINATER
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Ofta ger en optimering av topologin större effekt på målfunktionen än endast en optimering av
de enskilda tvärsnittsareorna. En sådan optimering är dock betydligt svårare att genomföra
eftersom en rad förutsättningar, såsom konstruktionens höjd eller antal knutpunkter, ändras
under processen. Hela tiden måste man vara observant på att de fackverksstänger som tas fram
går att sammanfoga på ett rationellt sätt. Alltför många olika stänger kan också ge ett fackverk
som inte är särskilt estetiskt tilltalande. Eftersom estetisk utformning är en målsättning i
examensarbetet kommer en optimering av topologin inte att ske. Topologin ”optimeras” ur
estetisk synpunkt, se avsnitt 8.1. Naturligtvis måste man använda lite sunt förnuft med en
sådan utgångspunkt och inte skapa konstruktioner som blir absurt överdimensionerade p.g.a.
att ett specifikt utseende eftersträvas.

I kapitel 8 redovisas den målfunktion och de bivillkor som använts vid optimering av
fackverken i detta examensarbete.
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7. HELHETSBILDEN

Att skapa ett helt nytt fackverk innefattar många aspekter. Alla de verktyg som redovisats i
kapitel 3-6 måste på något vis fås att hänga ihop och bilda ett skeende som leder fram till
målet. I det här kapitlet görs ett försök att beskriva detta skeende och knyta samman arbetet
som gjorts i detta examensarbete. I den fortsatta diskussionen skall man komma ihåg att det är
synliga konstruktioner som diskuteras. Om de bärande elementen ändå skall kläs in i väggar
och tak är diskussionen om estetik och jämförelsen mellan trä, stål och betong meningslös.

7.1 Kunden
Utgångspunkten för att skapa en ny produkt måste vara att det finns en marknad för produk-
ten. Det måste finnas ett icke tillgodosett behov hos kunden som behöver uppfyllas. Då måste
man fråga sig: Varför väljer kunden en träkonstruktion framför en av stål eller betong? Som
konstaterats i kapitel 2 är trä ett levande material med en speciell doft och struktur. Nordbor
tilltalas ofta av detta och har också en tendens att favorisera trä för att materialet i sig har en
djup historisk förankring i våra medvetanden. Det är denna kundkategori man skall försöka
sikta in sig på med den här typen av fackverk. Det finns naturligtvis flera skäl till att välja trä
som konstruktionsmaterial. T.ex. finns en tradition att använda trä då man bygger ridhus
eftersom det skapar en varm atmosfär. Vidare är trä resistent mot många annorlunda miljöer
såsom badhus och kemiska industrier, där t.ex. stål skulle behöva en särskild efterbehandling
för att klara villkoren. Brandmotståndet är också en viktig faktor – trots att trä är brännbart, är
brandförloppet kontrollerat och bärförmågan bibehålls en relativt lång tid under brandpåver-
kan. För att appellera den tilltänkta kunden skall man alltså försöka skapa ett fackverk med
rötter i historien, som har ett stilrent uttryck och med ett gott brandmotstånd. Hur bra vi
lyckades med det kan man se på hemsidan http://www.ce.luth.se/~hejo/xjobb.html.

7.2 Produktion
En annan mycket viktig aspekt då man försöker skapa något nytt är produktionsfrågor. Även
om man söker ett estetiskt uttryck måste man, för att kunna konkurrera om ”vanliga” kunder,
hålla kostnaderna nere. Med vanliga kunder menas sådana som inte bygger uppvisningsbygg-
nader för t.ex. OS eller världsutställningen, utan sådana kunder som främst söker en funktion
för sin byggnad – ett lager, ett bibliotek eller dylikt. För att hålla kostnaderna nere måste man
beakta produktionsfrågorna tidigt i processen. I examensarbetet har dessa frågor behandlats
parallellt med de estetiska frågorna vilket varit en stor fördel. Produktionsfrågor som dryftats
är transporterbarhet, rationella förband och produktionsvänlig montering.

7.3 Concurrent engineering
Båda dessa bitar; kunden och produktionen är viktiga delar i den process som kallas concurr-
ent engineering och beskrevs i kapitel 4. Framtagningen av fackverken i examensarbetet har
till stora delar följt idéerna om en process där konstruktion och produktion tas fram samtidigt.
Stor möda har lagts ned på att hitta ett uttryck som anknyter till historien samtidigt som en
rationell produktion eftersträvats. Detta har möjliggjorts genom att arkitekt, konstruktör och
producent varit verksamma i processen samtidigt och idéer har kunnat utbytas direkt mellan
tre parter som annars brukar träffas endast för korta sammankomster och avstämningar. Täta
kontakter per telefon och diskussion kring hemsidan med bilder (nämnd i 7.1) har varit
metodiken för att hålla alla involverade à jour med händelseutvecklingen.
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7.4 Conceptual design
Det är viktigt att lägga ned mycket tid i början av ett sådant här projekt eftersom det är då
grundidén – konceptet – för konstruktionen utformas. Denna formgivning av systemet kallas
conceptual design (avsnitt 4.5) och är det svåraste för en designer att formge. Att foga något
till en utformning som redan har en grundidé är avsevärt enklare än att komma fram till en
god linje att följa i början. En god systemutformning lägger grunden till ett gott detaljarbete
och ett gott slutresultat. Det är också de beslut som fattas i början av designprocessen som har
störst inverkan på den slutliga kostnaden. Att göra rätt val av design i detta inledande skede är
essentiellt.

7.5 Axiomatisk design
Ett verktyg för att välja rätt design utifrån de funktionskrav man ställt upp kallat axiomatisk
design (kap. 5) har använts i examensarbetet. Till skillnad från formgivarens vanliga
angreppssätt som baseras mycket på erfarenhet och fingertoppskänsla använder axiomatisk
design en vetenskaplig utgångspunkt. För att skapa en överblick över problemställningen
spaltas design upp i funktionskrav och designparametrar. Funktionskraven är de krav man vill
att konstruktionen skall uppfylla och designparametrar de lösningar som uppfyller funktions-
kraven. Funktionskraven för ett fackverk är ganska många men de kan spaltas upp i tre huvud-
grupper och inordnas i en hierarki. Även designparametrarna får då en hierarkisk struktur.
Hierarkier av detta slag kräver att man arbetar uppifrån och ned. Man måste alltså lösa funk-
tionskraven på en nivå innan man kan gå vidare nedåt till nästa. I avsnitt 7.8 visas en grafisk
sammanställning över funktionskraven och designparametrarna för fackverken i detta exam-
ensarbete. Valet av rätt design baseras på de två axiomen:

1. Upprätthåll oberoendet mellan funktionskraven
2. Minimera informationsinnehållet

Den design som bäst uppfyller dessa två axiom är den bästa. Axiomen har beaktats vid val av
förbandstyp och vid val av komponenter som skall användas i fackverken. Detaljutformning
är en annan viktig bit som får stöd av den axiomatiska designens strukturerade sätt att presen-
tera funktionskraven. Många bitar i detaljutformningen har fallit på plats av sig själva i och
med att man arbetar hierarkiskt med funktionskrav och designparametrar.

7.6 Optimering
Om man väljer att tillämpa axiomatisk design på utformningen av konceptet, finns det
fortfarande flera möjliga lösningar inom detta koncept. Om man t.ex. anser valet av dubbel-
sidig ankarspikplåt och dubbla över- och underramar som själva konceptet för fackverket
finns fortfarande stor frihet att välja olika topologier och tvärsnittsmått. Det innebär att det
finns ett behov av en optimeringsprocess för att hitta det optimala fackverket bland de som
uppfyller de två axiomen bäst. Optimeringen beräknar ett fackverk med så låg materialkostnad
som möjligt baserat på hållfasthetskraven i BKR94. Både limträ och förband är medtaget i
optimeringen vilket gör att det fackverk som faller ut ur optimeringen garanterat går att
sammanfoga.
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Ur dessa uppställningar av krav och lösningar kan flera fackverk prövas. I detta examens-
arbete har två huvudtyper valts. Fackverkstyp � är det fackverk som använder dubbelsidig
ankarspikplåt (avsnitt 3.7) i förbanden. Detta fackverk har dubbla över- och underramar och
diagonaler klämda emellan. Denna konstruktion är bra ur brandsynpunkt eftersom ståldetalj-
erna inte exponeras för värme vid en brand. Vidare får fackverket ett rent utseende eftersom
förbanden döljs inuti konstruktionen. Fackverkstyp � använder sig av inslitsade plåtar gen-
omborrade av spik (avsnitt 3.8). Tanken är att skapa ett så ”naket” fackverk som möjligt. Alla
diagonaler har samma dimension och över- och underram är lika stora. Även förbanden med
inslitsade plåtar är bra ur brandsynpunkt och tillgodoser det sökta estetiska uttrycket.
En del människor säger att det  är detaljerna som gör helheten och i syfte att skapa ett system
med en viss särprägel är man benägen att hålla med. Detaljlösningar har varit en av de stora
diskussionsfrågorna under examensarbetet och i kapitel 9 presenteras de idéer som kommit
fram.



8. OPTIMERINGENS TILLÄMPNING

Vilka krav skall man ställa på ett fackverk för att kunna optimera det ur både estetisk syn-
punkt, med avseende på bärförmåga och till lägsta möjliga kostnad? Den del som genast
känns svårast och där arbetet till stor del kommer att få ett känslomässigt inslag är optimering
av estetiken. Även en optimering m.a.p. montering kräver stor erfarenhetsåterkoppling och
kan vara svår att matematiskt definiera, om det ens är genomförbart.
Men låt oss först spalta upp problemet i mer hanterbara delar. En optimeringsprocess kräver
som tidigare nämnts en målfunktion. Vid optimering av detta fackverk är den lämpligaste
målfunktionen att minimera tillverkningskostnaden. Dels är denna målfunktion linjär i de
tilltänkta designvariablerna (tvärsnittsmåtten), dels medför den en automatisk minimering av
materialåtgången och därtill kopplade materialkostnader, samt en optimering av bärförmåga i
förhållande till vikt. Träets kända styrka i förhållande till dess vikt bör utnyttjas maximalt.
Vidare kan man inkludera förbanden i optimeringsrutinen på ett naturligt sätt. Det är viktigt
att förbanden också blir optimerade och dessutom vet man att det fackverk som kommer ut ur
optimeringssnurran går att sammanfoga på ett vettigt sätt.

Konstruktionen skall vidare klara alla tillämpliga hållfasthetskrav enligt BKR94, [9]. Dessa
anbringas som bivillkor till optimeringsprocessen. Detta innebär att en konstruktion som
passerat genom optimeringen har minsta möjliga tvärsnittsmått som samtidigt klarar alla krav
som BKR94 ställer på den. Ett av de absoluta kraven på ett bivillkor är att det skall kunna
uttryckas i designvariablerna. Detta innebär att om man väljer att ha tvärsnittsmåtten som
designvariabler kan man inte optimera fackverkets utseende, topologin, på samma gång som
jämförelsen mot BKR94 sker utan det måste ske separat. Kärnfrågan ligger i att topologin
måste vara känd innan en optimering av enskilda tvärsnitt kan ske eftersom kraft- och
momentberäkningen använder koordinater som ingångsdata. Det finns flera angreppssätt till
detta problem.

8.1 Optimering av topologi
Att göra en optimering av både topologi och tvärsnittsareor samtidigt är möjligt om man
ansätter både tvärsnittsareorna och knutpunkternas koordinater som designvariabler. På så vis
skulle ett fackverk på 24 m och ett på 40 m komma fram som är absolut optimalt med avse-
ende på både topologi och tvärsnittsareor. Det är dock inte säkert eller ens troligt att detta
fackverk är speciellt estetiskt tilltalande.

Det vore bra om man i samarbete med en arkitekt kunde ta fram kriterier för var knutpunkt-
erna bäst placeras. Sedan kunde man samla koordinaterna för sådana knutpunkter i en matris
och plocka kombinationer som körs i optimeringen av tvärsnitten. De kriterier som kunde
komma ifråga är till exempel att överramens delning alltid skall vara lika, att fackverket skall
vara symmetriskt med avseende på någon linje eller att en av diagonalerna i ett diagonalpar
alltid skall vara lodrät. Detta angreppssätt är tyvärr alltför ingenjörsmässigt för att fungera. Ett
estetiskt värde kan inte kvantifieras på detta sätt utan det är helhetsintrycket som måste få
avgöra om topologin är ”optimal” ur estetisk synpunkt. Saker som är så vitt skilda som
timmerhus och slott uppfattas båda som vackra vilket ger en fingervisning om att det finns fler
fackverk än de som täcks av de ovan omtalade kriterierna som uppfattas som vackra. Därför
genomfördes optimeringen av topologin i detta examensarbete genom en bedömning av
arkitekt av olika topologier som sedan optimeras med tillverkningskostnaden som målfunk-



Figur 8.1 Topologi A för fackverk.

De vertikala strävorna delar in fackverket i lika stora delar. De lutande strävorna får en
successivt minskande vinkel från mitten och ansluter i en solfjädersform mot taklutningen.
Mönstret skapar en intressant växling mellan lugn harmoni och spännande rytm. De stående
vertikalerna skapar dessutom en bra anslutning mot den vertikal som behövs för att öka
pilhöjden hos det kortare fackverket.

Figur 8.2 Topologi B för fackverk.

Denna topologi är ganska vanlig för t.ex. stål och skapar ett effektivt kraftupptagande.
Topologi B kommer också att testas för att få en uppfattning av hur mycket man förlorar
kostnadsmässigt på att använda en vacker men icke optimal topologi. Det större fackverket
med en spännvidd på 40 m har vissa begränsningar i sin topologi beroende på att det är för
stort för att fraktas i ett stycke till arbetsplatsen. Detta beskrivs i avsnitt 9.2. Valet av topologi
för detta fackverk blir begränsat och en topologi liknande den i figur 8.1 kommer att
användas. En jämförande topologi för det större fackverket har hämtats från de underspända
takstolar i limträ/stål som används i större hallar idag.

Figur 8.3 Topologi C för de större fackverken.

Kraftupptagandet i den underspända takstolen är mycket effektivt, dels p.g.a. topologin och
dels p.g.a. samverkan mellan trä och stål. Den underspända takstolen är dessutom mycket
billig vilket gör att den ses som den främsta konkurrenten till det större fackverket, 40 m, 1:4.

8.2 Diskret eller kontinuerlig optimering
Ett annat problem som uppstår är om optimeringen skall utföras med kontinuerliga eller
diskreta variabler. Limträ tillverkas i standarddimensioner och man skulle vilja optimera i de
steg som dessa ger. En diskret optimering är dock ganska svår att hantera programmerings-
mässigt varför ett annat förslag framförs. Man låter optimeringen köra med kontinuerliga
variabler och sedan avrundar man en variabel till närmaste diskreta värde. Detta värde låses,



sedan körs optimeringen igen och man låser ännu ett värde. På så sätt kan man stegvis
överföra problemet till den diskreta talföljden utan att förlora alltför mycket i utnyttjandegrad
på vägen. Om man skulle låsa alla variabler till diskreta genom direkt avrundning skulle man
förlora mycket volym i onödan. Dessutom beror kraftfördelningen i fackverket på tvärsnitts-
måtten genom att styvheten förändras med dessa mått, vilket gör att det är fullt möjligt att
avrunda åt fel håll så att fackverket inte håller! Om man låser stegvis ger man optimerings-
rutinen chansen att hitta en optimal lösning med de nya förutsättningarna vilket ger ett mera
optimalt resultat än att avrunda direkt. Ordningen när man låser variablerna kan spela roll och
därför har olika varianter testats för att se om slutresultatet blir annorlunda. Skillnaden är inte
så stor att man behöver göra några större utredningar, vid försök har en skillnad på c:a 500 kr i
målfunktionens värde kunnat beräknas.

8.3 Fackverkstyper
De fackverkstyper som testas under optimeringen är fackverkstyp � och � som beskrevs i
avsnitt 7.8. Fackverkstyp � använder dubbelsidig ankarspikplåt enligt avsnitt 3.7 och
fackverkstyp � sammanfogas med inslitsade plåtar enligt avsnitt 3.8. Fackverkstyp �
kommer endast att användas till det mindre fackverket på 24 m spännvidd. De två topologier
som beskrevs i avsnitt 8.1 kommer att användas för båda typerna vilket gör att en direkt
jämförelse kan genomföras. Det större fackverket kommer att använda fackverkstyp � och
topologi A.

8.4 Uppställande av målfunktion och bivillkor
För att lättare kunna redovisa bivillkor och andra resonemang kring problemet används ett
exempel på fackverk enligt nedanstående figur. Optimeringsrutinen skrivs i Matlab.

Figur 8.4 Diskussionsproblem till uppställande av målfunktion och bivillkor.

8.4.1 Målfunktion: Minimera materialkostnaden:

F(X) = pris/m3 × Σ bi hi Li + pris/kg × Σ kg (8.1)

Denna målfunktion uttrycker helt enkelt summan av volymen limträ multiplicerat med priset
plus summan av vikten stål i förbanden gånger priset. Egentligen var syftet att minimera
tillverkningskostnaden för fackverken och därmed inkludera arbetskostnader men att
uppskatta arbetskostnaderna för de ”nya” förbandstyper som använts här har visat sig vara en
uppgift som kräver mera ingående undersökningar än man kan erfordra inom ramen för
examensarbetet.
8.4.2 Designvariabler för fackverksstängerna: Tvärsnittens bredd och höjd
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I strukturen på bilden finns 27 element. Totalt får man alltså 2 × 27 = 54 design- variabler.
Dessa kan dock reduceras till antalet om några fysiska begränsningar beaktas.

Här redovisas fackverkstyp �:

Över- och underramens bredd bör vara lika;
15 element ⇒  54 - 14 = 40 designvariabler.

Diagonalernas bredd måste vara lika;
12 element ⇒  40 - 11 =  29 designvariabler.

Överramens höjd måste vara samma hela vägen;
8 element ⇒  29 - 7 = 22 designvariabler.

Underramens höjd är samma hela vägen;
7 element ⇒  22 - 6 = 16 designvariabler.

Höjden för parvis lika diagonaler bör vara samma ur estetisk synpunkt;
12 element ⇒  16 - 6 = 10 designvariabler.

De resulterande 10 designvariablerna för fackverkstyp � är:

� Överramens höjd
� Underramens höjd
� Diagonalernas höjder (6 st.)
� Diagonalernas bredd
� Över-/underramens bredd

För fackverkstyp � återstår endast tre designvariabler efter samma sorts betraktelse:

� Över- och underramens höjd
� Diagonalernas höjd
� Fackverkets bredd

8.4.3 Bivillkor för fackverksstängerna: Bivillkoren måste uttryckas i designvariablerna, vilka
är tvärsnittsmåtten. Bivillkoren hämtas från BKR94 och Limträhandboken.

� Lastintensiteten i dragning får ej överskrida bärförmågan:
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Om man låter knutpunkterna överföra moment kommer man att få kombinerad drag och
böjning enligt:
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Reduktionsfaktorn κh tar hänsyn till volymeffekten i dragning och böjning.



� Tvärsnittsmåtten måste vara större än vissa gränser:
Detta kan skrivas med en rutin direkt i Matlab där man anger de minsta och största
värden designvariablerna får anta. I praktiken blir minsta bredd 42 mm vilket är den
minsta bredd limträ tillverkas i. Största bredd är 215 mm. Lägsta höjden är 180 mm och
den högsta begränsas av fackverkets topologi.

� Tryckta stänger får inte knäcka: 
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Den knäcklängd som används är avståndet mellan momentnollpunkterna för respektive
stång. Diagonalerna kan knäcka i veka riktningen medan överramen anses stagad i vek
riktning och endast kan knäcka i styv riktning.

� Böjning
Överramen måste klara den rena böjning den utsätts för över stöd:
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Överramen anses stagad mot vippning av yttertaket, κinst = 1,0.

� Interaktion mellan tryck och böjning: 
Böjning och tryck uppkommer samtidigt i överramen och i diagonalerna om
knutpunkterna antas överföra moment. Antar att överramen är stagad mot vippning
genom åsarna.
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Även här antas överramen stagad mot vippning, κinst = 1,0. Vid brant taklutning tar
åsarna skev böjning och där finns flera lösningar som kan diskuteras. Åsarna kan hängas
upp eller så tar en kantås summan av alla snedkrafter. Detta ingår dock inte i
optimeringen.



Diagonalerna kan inte anses stagade mot vippning vilket bör beaktas. Detta har inte
gjorts i examensarbetet men kan beaktas på detta sätt:
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� Skjuvning                     
Primärt belastas överramen av skjuvning men vid momentöverförande knutpunkter
belastas också diagonalerna av skjuvning
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� Kontakttryck
Kontakttryck blir inte aktuellt för diagonalerna i fackverk � eftersom de inte 
ligger an mot över- eller underramen. I fackverk � finns heller ingen anledning att 
kontrollera kontakttryck eftersom plåtarna i slitsarna här beräknas överföra kraften. 
Återstår endast en punkt där kontakttryck blir aktuellt - nocken på fackverk �.
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� Dragning vinkelrätt fibrerna
Där dragen diagonal ansluter till under-/överram i fackverkstyp � kommer under-
/överramen att utsättas för dragning vinkelrätt fibrerna. Eftersom den påverkade
volymen är mycket svår att bestämma uttrycks lastfallet som en skjuvbetraktelse enligt
[14].

Figur 8.5 Skjuvbetraktelse vid dragning vinkelrätt fibrerna.

01
2

5.1

1

≤−
vdi

Std

fhb

N
(8.10)

h1



Tvåan i nämnaren kommer från det faktum att uppfläkning sker på två sidor om
diagonalen, om diagonalen anslutits nära änden på underramen hade denna siffra varit
ett. Det finns än så länge ingen accepterad modell för hur bärförmågan för detta lastfall
skall beräknas d.v.s. hur skjuv- och tvärdragspänningar samverkar. Man bör vara
medveten om teorins svagheter och att ett visst fel existerar.

� Nedböjning
Nedböjningen måste begränsas men här uppstår ett litet problem. FEM-beräkningen ger
förskjutningarna i varje punkt, vilket innebär att man inte kan uttrycka bivillkoret direkt
i designvariablerna. Dessutom baseras alla andra bivillkor på brottgränstillståndet vilket
inte nedböjningsberäkningen gör. Den använder istället de lägre brukslasterna. Ett
förslag kunde vara att göra hela optimeringen villkorsbaserad. T.ex. deklarera att så
länge nedböjningen är större än L/200 körs optimeringssnurran annars stannar den.
Gränsen L/200 kommer från [8]. För att kompensera för bruksgränstillståndet kunde
man sätta en proportionalitetskonstant på nedböjningen som beskriver skillnaden mellan
brott- och bruksgränstillstånd och ändringen av styvhet. I examensarbetet har inget av
detta utförts, utan nedböjningen har kontrollerats efter att optimeringsrutinen kört
färdigt. I samtliga fall har nedböjningen klarat gränsen t.o.m. i brottgränstillståndet. Ur
arkitektonisk synpunkt kan det vara av intresse med en hårdare gräns på nedböjningen.
Flera fackverk skulle då behöva presenteras i utböjt tillstånd för bedömning. Detta
lämnas också till framtida arbete.

8.4.4 Förbandens implementering i optimeringen:
Förbanden kommer inte att ha egna designvariabler i optimeringsrutinen utan bivillkoren
kommer att utformas så att de tillgodoser att förbanden får plats enligt metodiken beskriven i
avsnitt 3.6 och 3.7. Valet att behandla förbanden på detta vis sparar en hel del datorkraft
eftersom optimeringen går snabbare ju färre designvariabler man har. I fackverkstyp �
används dubbelsidig ankarspikplåt. Denna ansluts mellan diagonal och under-/överram vilket
skapar en oregelbunden area. Att beräkna arean utgående från designvariablerna är fullt
möjligt.

Figur 8.6 Area tillgänglig för ankarspikplåt.

Däremot är det svårare att ta hänsyn till kravet att förbandets längd inte får överstiga 250 mm.
Detta görs genom ett överslag där man bestämmer att inte mer än 60 % av den tillgängliga
arean får tillgodoräknas vid beräkning av bärförmågan. Detta gör att chanserna ökar att kunna



skapa ett förband inom den tillgängliga arean som inte är längre än 250 mm. Bivillkoren ser
något olika ut beroende på om man ansluter en diagonal mot en vertikal eller om två
diagonaler möts. Grundregeln är dock att den tillgängliga ytan beräknats med hjälp av
designvariablerna, reducerats med avseende på kraven i BKR94 på avstånd från virkeskant
och sedan reducerats med en procentsats för att tillgodose kravet på maximal förbandslängd.
Om kravet inte uppfylls måste dimensionerna ökas. Fackverkstyp � är enklare att hantera i
och med att plåtarna överför kraften mellan stängerna och bivillkoren blir alla av typen:

( )( ) 01250,010tetspikkapaci/spikarea ≤−⋅−⋅⋅ dbN ii (8.11)

I formeln är spikarea den area varje spik kräver för att uppfylla kraven enligt BKR94 på
minsta avstånd mellan spikar. Spikkapacitet är dimensionerande bärförmåga enligt avsnitt 3.6
och 3.7. Metodiken är egentligen densamma för förbanden i figur 8.5 det är endast 0,250(bi-
10d) som måste uttryckas på ett mer komplicerat sätt.

8.4.5 Laster
Idén med att skapa en optimeringsrutin är mycket god när man kommer till lasternas
anbringande. Att byta s-avstånd eller snözon är mycket enkelt och därför har inte
resonemanget om laster fått något större utrymme i rapporten. Förutsättningarna bör dock
nämnas. Dimensionering sker i lastkombination 1 med snö som huvudlast eftersom detta är
det värsta lastfallet för fackverket. Snözon 3 är antagen (Norrlands inland) vilket är ett
extremvärde. De flesta kunder beräknas finnas inom snözon 2,5. Centrumavståndet har satts
till 7 m och dimensioneringen sker i säkerhetsklass 3. Klimatklass 0,1 eller 2 har också
antagits eftersom relativa fuktigheten antagits vara lägre än 80 %. Materialkvaliteten är limträ
L40 och alla hållfasthetsvärden för limträet har antagits enligt BKR94.



9. DETALJUTFORMNING

Samtidigt som konceptet för fackverket utvecklas tas detaljerna fram så att ett sammanhäng-
ande system skapas. En del av detaljlösningarna påverkar optimeringen och har använts i
optimeringsrutinen i Matlab-programmet, men de flesta detaljerna har endast betydelse för
helhetsintrycket. Detta är nog så viktigt om man skall uppleva systemet som genomtänkt och
optimerat. Det är av största vikt att detaljerna följer upp varandra och att samma formspråk
används överallt. Om man lyckas skapas en helhet där alla ingående delar strävar åt samma
håll. Arbetet med detaljlösningarna har bedrivits genom diskussioner och förslagsgivning
både från arkitekt, konstruktör och producent. Som diskussionsunderlag skapades miljöer i
3DStudio och bilder därifrån lades sedan ut på Internet på adressen
http://www.ce.luth.se/~hejo/xjobb.html. På detta vis kunde alla inblandade se hur arbetet fortskred
och komma med kommentarer och flera förslag.

9.1 Diagonaler
I och med fackverk �:s tredimensionella struktur och dubbla linjer skulle man ur arkitekt-
onisk synpunkt vilja förstärka det intrycket genom att även ge diagonalerna en duplicitet.
Detta kan åstadkommas genom att förse diagonalerna med en list. På så vis skapas ett
krysstvärsnitt vilket avsevärt förbättrar bärförmågan i knäckning.

Figur 9.1 Diagonalernas tvärsnitt.

Listen spiklimmas till limträbalken direkt på fabrik så att full samverkan uppnås. Produktions-
mässigt är detta en ganska enkel åtgärd och metoden används redan för att förbättra bärför-
mågan för pelare. Kostnaden för pålimningen av listen har dock inte tagits med i optime-
ringen, vilket borde inkluderas. En rektangulär list har använts vid optimeringen av fackverks-
typ �. Listen har då antagits vara 90 mm och ha halva limträbalkens bredd. Dimensionerna
har valts för att effekten skall synas på några meters håll. I figur 9.1 redovisas också två andra
varianter av listen. Dessa är mer arbetade än en vanlig rektangulär list och kräver att även
andra detaljer anpassas till det formspråk som utbildas. Formen bör exempelvis komma igen
vid pelaranslutningar och montageskarvar. Man kan också låta listen avslutas innan den når
över- eller underramen och det görs då naturligtvis i linje med den form på listen man valt.
I stället för att limma på en list på diagonalerna kunde man ge diagonalerna en form. T.ex.
kunde diagonalerna likt fackverket från Garde kyrka (figur 2.3) göras bågformade. En sådan
åtgärd ökar också bärförmågan i knäckning, men endast i den styva riktningen. Naturligtvis
medför också detta extra kostnader som måste beaktas.



Figur 9.2 Avslutning av list.

I linje med formspråket från knuttimring skulle man vilja låta en del konstruktionselement
korsa varann. Exempelvis skulle man för att förstärka effekten med en ökande vinkel i
topologin låta diagonalerna sticka ned nedanför fackverket.

Figur 9.3 Utstickande diagonaler.

Naturligtvis måste man fortfarande möta de krav som finns på minsta höjd i hallen och en
utstickande diagonal kan för vissa verksamheter vara direkt olämplig.
Varje ny idé man får om en utformning kräver att alla delar i systemet anpassas efter detta.
Detta bör nämnas för att peka på det arbete som ännu återstår att göra.

9.2 Montageskarv
Det större fackverket med en spännvidd på 40 m måste tillverkas i delar och skarvas ihop på
byggplatsen för att kunna transporteras med lastbil på svenska vägar. Begränsningarna är, som
nämnts i funktionskraven, att längden inte får överstiga 30 m och höjden 3,5 m (4,5 m är
minsta höjden under en viadukt och den lägsta bilen har ett 1,0 m högt släp). Placeringen av
montageskarven är starkt styrd av detta krav.

Figur 9.4 Krav på placering av montageskarv.

f

14°
3,5 mA



Om man placerar en skarv i nocken på fackverket måste den andra placeras så att den största
delhöjden blir 3,5 m. Det innebär att sträckan f måste vara mindre än eller lika med:

sin 14° = 3,5 / f   ⇒    f = 14,4 m

Om man antar att skarven ligger 14,4 m från A skulle man kunna placera en knutpunkt vid 14
m från A. Detta innebär att den mittersta biten av underramen blir 40-2*14 = 12 m lång. För
att skapa en någorlunda jämn delning av överramen vill man inte heller att montageskarven
skall ligga för långt från mittsnittet. I figur 9.5 presenteras några möjligheter till topologi som
styrts av placeringen av montageskarven.

Figur 9.5 Varianter på samma topologi.

Att dela in fackverket i flera fack på sidan av montageskarvens placering medför ett problem.
Dimensionerna på över- och underram kommer att bli ganska stora (0,8-1,0 m) vilket innebär
att vertikalen närmast upplaget som endast blir 1,17 m lång i det närmaste försvinner mellan
över- och underramen. Därför kommer topologin till vänster i figur 9.5 att väljas.
Montageskarvens utformning är svår att komma fram till. Skarven måste vara enkel att
montera, rationell att tillverka och samtidigt estetiskt tilltalande. En rationell montageskarv
skulle kunna ha ett utseende som i figur 9.6.

Figur 9.6 Montageskarv som bultas ihop på plats.



En klar nackdel med denna typ av skarv är att den exponeras för brand och därför måste kläs
in med trä. Enklast är att omsluta hela skarven med en låda av trä med ungefär 45 mm
trätjocklek. Trä förkolnar med hastigheten 33 mm/tim och om R60 (1 tim. brandmotstånd) är
kravet blir 45 mm ganska lagom. Ett exempel på en sådan skarv visas i figur 9.7.

Figur 9.7 Montageskarv med skyddstäckning av trä.

Denna montageskarv är dessutom inte särskilt vacker att se på och harmonierar heller inte
särskilt bra med övriga detaljer på fackverket.
Ett annat förslag vore att utnyttja tekniken med de dubbelsidiga ankarspikplåtarna. Skarven
skulle då kunna göras enligt figur 9.8.

Figur 9.8 Montageskarv med dubbelsidiga ankarspikplåtar.

Det utanpåliggande trästycket är i linje med listerna på diagonalerna. Ett annat trästycke ligger
mellan underramarna och skapar möjlighet att klämma ihop skarven med ankarspikplåtar
emellan. Problemet ligger i själva monteringen i och med att skarven måste klämmas ihop på
byggplatsen. Om det krävs speciell utrustning för detta är denna skarv inte en särskilt rationell
lösning. Montageskarven i fackverken behöver sannerligen mer utvecklingsarbete men tills
vidare lämnas detta ämne.

9.3 Vertikal
Det mindre fackverket med 24 m spännvidd kan transporteras i ett stycke utan problem.
Pilhöjden är inte heller särskilt respektingivande, 1.2 m (lutning 1:10, 0.1*12 = 1.2 m). Detta
lämnar utrymme för att förse fackverket med en stående vertikal vid upplagen. Vertikalen
ökar pilhöjden och ger därmed ökad bärförmåga i momentbelastning.



Figur 9.9 Stående vertikal.

Vertikalens höjd, h, är inte given och den har därför varierats i viss utsträckning under
optimeringen. Man kan inte göra vertikalen för låg för då klarar inte fackverket lasten. Den
lägsta höjden får utvisas av beräkningarna. Den maximala höjden ligger på 3,5 – 1,2 = 2,3 m
för att klara transportkravet. I examensarbetet har höjder kring 1.0 m prövats. Dessa valdes
främst för att kunna jämföra med ett stålfackverk som ofta har denna storlek på vertikalen.
Den maximala höjden på vertikalen har av entreprenör angivits till 1,20 – 1,30 m av mon-
teringstekniska skäl.

9.4 Pelarinfästning
Upplaget kan utformas på ett flertal olika sätt beroende på fackverkstyp. Önskvärt ur
montagesynpunkt är att fackverket får en styrning i sidled så att det hålls på plats under
monteringen. Ett sätt är att fästa en inlimmad skruv i toppen på pelaren som sedan förankrar
underramen:

9.10 Pelarinfästning med inlimmad skruv.

Denna lösning kan användas för fackverkstyp � då skruven dras upp mellan de dubbla
underramarna. Den är också möjlig att använda för fackverkstyp � men då måste man ta upp
ett hål i underramen för att föra genom skruven. I så fall är det en fördel med en topologi som
skissats till vänster i figur 9.9 eftersom kraften i underramen kommer att vara noll invid
upplaget.

Pil-
höjdh



I stället för att göra en sådan intern knut kan man skapa en ”gaffel” vid upplaget som omsluter
fackverket. Denna kan göras på flera sätt beroende på hur krafterna förs till upplaget. I det fall
en diagonal ansluter till överramen är det lämpligt att fånga kraften så högt upp som möjligt.
Det görs genom en utformning som i figur 9.11.

Figur 9.11 Pelarinfästning med gaffelupplag.

Fackverket fixeras genom två bultar som dras rakt genom fackverket och gaffeln. Hålen för
bultarna bör göras ovala för att inte tvångskrafter skall induceras i fackverket då det böjer ned
under lasten. Infästningen är snabb att montera och ger en god styrning av fackverket. En
annan gaffel, som i figur 9.12 skulle kunna användas då kraften förs direkt till upplaget och
diagonalen ansluter till underramen. I och med detta kan gaffeln göras kortare och intrycket
blir nättare. Underramen spikas till gaffeln på byggplatsen. Gaffeln är i sin tur spiklimmad till
pelaren direkt från fabrik.

Figur 9.12 Pelarinfästning med gaffelupplag.

Pelarinfästningen i figur 9.12 är estetiskt ganska tilltalande och kan därför vara intressant att
studera närmare. I bilaga 4 finns ett överslag på hur mycket kraft man kan tänkas överföra
med denna typ av infästning.



9.5 Tak
För att man understryka upplevelsen av ett system i trä måste man ge stommen en passande
fond. Flera sorters undertak finns att välja mellan och de värderas naturligtvis olika utifrån
estetisk och kostnadssynpunkt. Det vanligaste i en hallbyggnad är att använda åsar upplagda
på primärbalkarna. Åsarna bär sedan upp ett plåttak, varmt eller kallt. Redan tidigare är det
konstaterat att kombinationen trä och stål/plåt inte är särskilt tilltalande rent estetiskt. De båda
materialen står för helt olika uttryck vilket diskuterats i avsnitt 2.1. Om man vill undvika plåt
skulle man kunna tänka sig att använda träullsplattor istället. Dessa är gråvita och ganska
neutrala. Ljudisoleringen är god och de är fribärande för mindre spännvidder. Tyvärr kan inte
träullsplattan användas för att stabilisera stommen, varför dragstag måste användas. Synliga
dragstag är ett relativt störande inslag i helhetsbilden vilket gör att man ändå skulle vilja
använda plåt. Man skulle t.ex. kunna tänka sig att klä in plåtens undersida med en glespanel
av trä. Detta måste troligtvis göras innan monteringen av hallen, för att hålla kostnaderna nere.
I så fall skulle det bli fråga om att tillverka takelement som kommer färdiga till byggplatsen.

Figur 9.13 Glespanel under trapetsprofilerad plåt.

I och med glespanelen skapas ett varmare intryck i hallen och känslan av att trä används så
långt möjligt förstärks. Både det här undertaket och ett undertak med plåt och åsar har använts
i presentationen av fackverken på hemsidan: http://www.ce.luth.se/~hejo/xjobb.html.

Ev. isolering

Glespanel
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10. MODELLERING OCH PROGRAMMERING

10.1 Modellering av fackverk
De krafter som uppkommer i ett fackverk kan beräknas på flera sätt. Resultatet är beroende av
den modell man sätter upp för fackverkets verkningssätt. Den enklaste modellen är en stång-
modell med ledade knutpunkter och krafter som angriper endast i knutpunkterna enligt figur
10.1.

Figur 10.1 Enkel stångmodell av ett fackverk.

Modellen möjliggör beräkning av stångkrafter med en enkel jämviktsekvation i varje knut-
punkt. Problemet kan t.o.m. lösas grafiskt genom att rita upp krafterna skalenligt i varje knut
och tillgodose kraftjämvikt. Modellen ger att alla stänger endast blir belastade av normalkraf-
ter vilket inte är särskilt överensstämmande med verkligheten. Speciellt överramen blir mom-
entbelastad p.g.a. den transversallast som kommer från taket. En bättre modell är att modellera
över- och underram med balkelement och diagonalerna som stänger enligt figur 10.2.

Figur 10.2 Fackverksmodell med balkar i över- och underramen, stänger i diagonalerna.

Modellen i figur 10.2 ger bra resultat så länge det är säkerställt att inte knutpunkterna överför
något moment. Fackverkstyp � modelleras på detta sätt. Fackverkstyp � använder den
dubbelsidiga ankarspikplåten och dessa förband kommer att få så stor yta att de överför
moment. Antagandet om en led håller inte längre. Det innebär att diagonalerna kommer att bli
momentbelastade och måste även de dimensioneras för kombinerad tryck/drag och böjning.
För att skapa en momentöverförande knut modelleras en rotationsfjäder i varje knutpunkt.
Alla stänger i fackverket modelleras med balkelement, se figur 10.3.
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Figur 10.3 Fackverksmodell med balkelement och rotationsfjädrar.

Rotationsstyvheten, kθ, på fjädrarna relateras till balkarnas böjstyvhet genom sambandet:

L

EI
k β=Θ (10.1)

När β = 30-40 är det en fast inspänning enligt [5] och β = 0 är en led. Konstanten β måste
bestämmas i försök vilket inte utförts ännu. En FEM-simulering har dock gjorts av knut-
punkten i ett parallellt arbete. Denna gav vid handen att β skulle vara ungefär 1.0. Detta värde
är antagligen för lågt då den verkliga brottmoden för förbandet inte kunde modelleras tillfreds-
ställande. Dessutom togs inte den samverkan som spikarna har med varandra med i beräk-
ningen. Detta skulle höja rotationsstyvheten avsevärt. I examensarbetet har konstanten β satts
till 10 vilket skapar en ”halvfast” inspänning och bedöms vara den övre gräns som kan åstad-
kommas med dubbelsidig ankarspikplåt.
Rent programmeringstekniskt har rotationsfjädern implementerats genom att lägga till en extra
rotationsfrihetsgrad i varje knutpunkt. Fjädern verkar då mellan de två rotationsfrihetsgrad-
erna i varje knutpunkt, n:r 3 och n:r 4 i figur 10.4 och förenar moment och vinkel genom
uttrycket i ekv. 10.2.
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I och med detta angreppssätt kan man skapa kontinuerliga balkar där så är lämpligt och en
fjäderinspänning där det passar. T.ex. är överramen kontinuerlig och diagonalerna
fjäderinspända.

Figur 10.4 Frihetsgrader i varje knutpunkt vid användande av rotationsfjädrar.

Balkelementen har sedan kopplats ihop med den rotationsfrihetsgrad som är mest lämpad i
varje fall. Överramen är således kontinuerlig över alla stöd och påverkas inte av någon fjäder

Rotations-
fjäder

43

2

1

Lika för alla
knutpunkter
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utom i ändarna. Diagonalerna är halvfast inspända och underramen kontinuerlig liksom
överramen.

10.2 Programstruktur
Hela optimeringsrutinen programmeras i Matlab med hjälp av en extra verktygslåda om
optimering ”Optimization Toolbox”. Programmet återges inte steg för steg i detta avsnitt utan
endast programstrukturen visas. Fullständiga bivillkor redovisas i avsnitt 8.4. Den intresserade
hänvisas till bilaga 3 för fullständig programkod. Ett flödesschema för programmet visas i
figur 10.5.

Figur 10.5 Flödesschema över Matlab-programmet.

10.3 Resultat av optimeringen
Resultaten från optimeringen redovisas för varje topologi och fackverkstyp. För att visa
kostnaden som uppstår då man måste använda standardmått på limträelementen redovisas
även resultatet efter körningen med kontinuerliga variabler. Vertikalens höjd har diskuterats i
avsnitt 9.3. Den lägsta höjden för vertikalen är 0.8 m. Om man sänker höjden till 0.6 m blir

Tvärsnittsmått

Optimerade tvärsnittsmått

villk.m

Målfunktion:
f=4500*(A1*A2*L1+ …

[N,over,under]=femf(A);

Bivillkor:
g(1)=NSd/NRd-1<0;
g(2)=3/2*VSd/(A1*A2*fvd)<0;
…
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fackverket.
Anropar i sin tur
ett utbytbart script
som ger  fackverk-
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beräkna reduk-
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och κh anropas.
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krafterna för stora i förhållande till den tillgängliga balkhöjden för över- och underramen som
också är 0.6 m eftersom vertikalen vid upplaget annars försvinner. För fackverkstyp � har
använts β = 10 i uttrycket för rotationsstyvheten (avsnitt 10.1). Fackverkstyp � är den med
dubbla över- och underramar och diagonaler med krysstvärsnitt. Förbanden utgörs av dubbel-
sidig ankarspikplåt. Fackverkstyp � har enkla konstruktionselement överallt och har förband
av inslitsad plåt. Topologier enligt figur 10.6.

Figur 10.6 Topologi A respektive B.

I tabellerna nedan redovisas ett exempel där skillnaden mellan  kontinuerliga och diskreta
variabler åskådliggörs. Sedan följer en tabell där man ser hur kostnaden för fackverket
varierar med vertikalens höjd. Allra sist en sammanställning där billigaste alternativet av varje
topologi och fackverkstyp redovisas.

Tabell 10.1 24 m, 1:10, topologi A, fackverkstyp n

hvertikal = 1,0 m
Designvariabler Kontinuerliga [m] Diskreta [m]
Bredd öram/uram 0,0544 0,090
Bredd diagonaler 0,1387 0,165
Höjd överram 0,6579 0,540
Höjd underram 0,900 0,495
Höjd diag. 1 0,5852 0,405
Höjd diag. 2 0,3297 0,360
Höjd diag. 3 0,18 0,18
Höjd diag. 4 0,18 0,18
Målfunktion 26.802 kr 29.616 kr

Materialkostnad förband: 4.955 kr
TOTAL: 34.572 kr

 Tabell 10.2 24 m, 1:10, topologi A, fackverkstyp n

Vertikalens höjd [m] Total kostnad [kr]
0,80 38.465
1,00 34.572
1,20 32.374
1,40 31.485

Dessa fackverk har också körts med topologi A utökad med ett fack i varje halva för att
kontrollera om man tjänar något på att understödja överramen mer. Dessa fackverk blir i
genomsnitt 5.000 kr dyrare än de ovan redovisade och tas inte med i framställningen. Att göra
vertikalen högre gör att man tjänar en hel del pengar. Den maximala höjden har av entre-
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prenören angivits till 1,20-1,30 m av monteringstekniska skäl. Därför har inte högre höjder
testats.

Tabell 10.3 24 m, 1:10, topologi B, fackverkstyp n

hvertikal = 1,0 m
Designvariabler Kontinuerliga [m] Diskreta [m]
Bredd öram/uram 0,0458 0,090
Bredd diagonaler 0,0420 0,090
Höjd överram 0,7930 0,540
Höjd underram 0,900 0,450
Höjd diag. 1 0,7061 0,450
Höjd diag. 2 0,4575 0,315
Höjd diag. 3 0,2457 0,405
Höjd diag. 4 0,18 0,18
Höjd diag. 5 0,18 0,18
Målfunktion 21.844 kr 25.948 kr

Materialkostnad förband: 3.972 kr
TOTAL: 29.920 kr

Detta fackverk skall endast ses som en jämförelse av topologier. Trots att detta fackverk har
en extra diagonal jämfört med topologi A blir det billigare. Det mer långsiktiga syftet med
programmeringen är att bygga upp ett system där kunden själv får välja topologi och spänn-
vidd och här ser man att det finns en del pengar att tjäna genom att variera topologin.

Tabell 10.4 24 m, 1:10, topologi B, fackverkstyp n

Vertikalens höjd [m] Total kostnad [kr]
1,00 29.920
1,20 33.061
1,40 31.659

Med denna topologi tjänar man inget på att höja vertikalen. Denna utveckling beror på
låsningen till diskreta variabler. Om man tittar på lösningen med kontinuerliga variabler blir
det billigare ju högre vertikalen är, men inte då man låser till diskreta. Billigaste fackverk här
är alltså det som ligger närmast de diskreta variablerna från början.

Tabell 10.5 24 m, 1:10, topologi A, fackverkstyp o

hvertikal = 1,0 m
Designvariabler Kontinuerliga [m] Diskreta [m]
Fackverkets bredd 0,0909 0,115
Höjd öram/uram 0,900 0,720
Höjd diagonaler 0,6143 0,675
Målfunktion  25.599 kr 28.595 kr

Materialkostnad förband: 1.188 kr
TOTAL: 29.784 kr
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Fackverkstyp � och � skiljer sig åt vad gäller materialkostnaden till fackverkstyp �:s fördel.
Typerna ger helt olika estetiska intryck och har i det sammanhanget helt olika värden.
Förbanden till fackverkstyp � är betydligt billigare än de för fackverkstyp � beroende på att
förbanden med de inslitsade plåtarna inte innehåller några dyra komponenter. Det intressanta
vore att kunna jämföra arbetskostnaden mellan de båda förbandstyperna, men det är i dagsläg-
et helt omöjligt eftersom ingen tillverkningsprocess är framtagen för någon av dem.

Tabell 10.6 24 m, 1:10, topologi A, fackverkstyp o

Vertikalens höjd [m] Total kostnad [kr]
0,80 36.560
1,00 29.784
1,20 29.371
1,40 28.478

Skillnaden mellan de olika fackverken är inte så stor med ökande höjd på vertikalen mellan
1,00-1,40 m. Återstår jämförelsen med topologi B.

Tabell 10.7 24 m, 1:10, topologi B, fackverkstyp o

hvertikal = 1,0 m
Designvariabler Kontinuerliga [m] Diskreta [m]
Fackverkets bredd 0,0856 0,115
Höjd öram/uram 0,900 0,720
Höjd diagonaler 0,3746 0,450
Målfunktion  21.324 kr 25.047 kr

Materialkostnad förband: 1.727 kr
TOTAL: 26.774 kr

Även för fackverkstyp � blir det billigare att använda topologi B. Här blir skillnaden större
mellan över-/underramens höjd och diagonalernas höjd vilket kan vara eftersträvansvärt om
man söker en viss estetisk effekt. Om man t.ex. skulle vilja att över-, underram och stående
vertikal bildar fackverkets yttre ram med en kraftigare dimension och sedan låta de inneslutna
diagonalerna vara nättare, är det en fördel om skillnaden i dimension är tydlig för ögat. Vidare
arbete inom denna fråga krävs.

Tabell 10.8 24 m, 1:10, topologi B, fackverkstyp o

Vertikalens höjd [m] Total kostnad [kr]
1,00 26.784
1,20 25.147
1,40 23.492

Det absolut billigaste alternativet på 24 m spännvidd av de här testade fackverken är att
använda topologi B och göra vertikalen 1,40 m hög. Om detta fackverk är estetiskt tilltalande
får avgöras av kunden. Ibland är inte estetiken avgörande och då är sådana här fackverk ett
tilltalande alternativ som bör undersökas närmare.
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Tabell 10.9 40 m, 1:4, topologi A, fackverkstyp n

Designvariabler Kontinuerliga [m] Diskreta [m]
Bredd öram/uram 0,1123 0,115
Bredd diagonaler 0,042 0,090
Höjd överram 0,900 0,900
Höjd underram 0,900 0,900
Höjd diag. 1 0,180 0,270
Höjd diag. 2 0,2231 0,360
Höjd diag. 3 0,2577 0,225
Höjd diag. 4 0,5264 0,540
Målfunktion 82.294 kr 89.105 kr

Materialkostnad förband: 6.777 kr
TOTAL: 95.881 kr

Till det större fackverket har körts en jämförande topologi, enligt avsnitt 8.1. Mera arbete
krävs dock på detta område, fackverket är alldeles för dyrt i förhållande till konkurrerande
konstruktionslösningar, se sammanställning avsnitt 10.3.1.

Figur 10.6 Topologi C

Tabell 10.10 40m, 1:4, topologi C, fackverkstyp n

Designvariabler Kontinuerliga [m] Diskreta [m]
Bredd öram/uram 0,0801 0,115
Bredd diagonaler 0,042 0,090
Höjd överram 1,00 0,810
Höjd underram 0,886 0,630
Höjd diag. 1 0,2876 0,540
Höjd diag. 2 0,6948 0,540
Målfunktion 64.897 kr 72.197 kr

Materialkostnad förband: 6.791 kr
TOTAL: 78.988 kr

Denna topologi är betydligt billigare än topologi A, vilket indikerar att mer arbete krävs för att
hitta det bästa alternativet för det större fackverket.
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10.3.1 Sammanställning av resultat från optimeringen
I sammanställningen tas de billigaste fackverken från varje typ med, oavsett höjd på
vertikalen.

Tabell 10.11 Sammanställning av resultat från optimeringen. Samtliga priser med förband.

24 m
1:10

Fackverkstyp �
”Dubbelt”

Fackverkstyp �
”Slimmat”

Topologi A

31.485 kr 28.478 kr

Topologi B

29.920 kr 23.492 kr

Ett stålfackverk med 24 m spännvidd och i övrigt samma förutsättningar kostar c:a 27.500 kr
med förband. Detta gör att träfackverken ligger bra i pris för att kunna konkurrera.
Naturligtvis måste man vara observant på att alla kostnader inte inkluderats i träfackverkens
kostnadsberäkningar. Montage och arbetskostnad för förband saknas vilket måste utredas.

Tabell 10.12 Sammanställning av resultat från optimeringen. Samtliga priser med förband.

40 m
1:4

Fackverkstyp �
”Dubbelt”

Topologi A

95.881 kr

Topologi C

78.988 kr

En underspänd takstol med 40 m spännvidd kostar c:a 45.000 kr vilket gör att det större
fackverket är alldeles för dyrt för att kunna konkurrera. Här är montageskarven en begräns-
ande faktor och en god konstruktionslösning för denna måste tas fram. Om en vettig montage-
skarv funnes kunde man förse även det större fackverket med en vertikal vilket gör att
kraftupptagningen förbättras och fackverket blir billigare.
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11. DISKUSSION

Trä som byggnadsmaterial har en stor utvecklingspotential. Viljan att använda trä är större än
någonsin idag p.g.a. miljöaspekter och ett återupptäckande av de gamla hantverkstradition-
erna. Trä kan med ganska enkla medel fås att bli estetiskt tilltalande eftersom materialet i sig
är levande och har ett eget uttryck. Att sträva efter enkelhet är viktigt eftersom detta är utmär-
kande för äldre konstruktioner. Att snegla på äldre konstruktioner är inte att vara bakåtsträ-
vande, snarare tvärtom. Skall man skapa ett fackverk som tilltalar skandinaver är det ound-
vikligt att träets historia har betydelse. I examensarbetet drogs några slutsatser om vad
historien har att berätta:

� använd mycket trä
� dolda knutpunkter
� utforma kringliggande detaljer så att en helhet skapas

Vid framtagandet av varje ny produkt måste många aspekter tillgodoses; rationell produktion,
snabbt montage, låg tillverkningskostnad och dessutom skall produkten ha ”det lilla extra”
som gör den attraktiv på marknaden. I examensarbetet har metodiken concurrent engineering
använts där man i en samtidig utvecklingsprocess tar fram koncept, detaljer och produktions-
process. Idén är god eftersom både arkitekt, konstruktör och entreprenör får komma med för-
slag och diskutera med varann samtidigt, vilket i vanliga fall sker mycket sällan och i sådana
fall endast för korta avstämningar. Mycket energi lades ned i början av projektet vilket var bra
eftersom det är då konceptet, själva grundidén utformas.
De involverade har bl.a. kommunicerat via Internet och diskuterat kring den hemsida med
bilder som tagits fram under examensarbetets gång. (http://www.ce.luth.se/~hejo/xjobb.html) Detta
har varit en utmärkt metodik som rekommenderas å det varmaste.
Som hjälpmedel i designprocessen har axiomatisk design använts, vilket är en metodik som
spaltar upp krav och lösningar på ett överskådligt sätt. Speciellt i början av designprocessen är
axiomatisk design ett ypperligt hjälpmedel. Funktionskravet ”lägsta möjliga tillverknings-
kostnad” har delvis tillgodosetts av en optimeringsrutin som optimerat fackverken med
avseende på materialkostnad enligt kraven i BKR94. I konstruktionsberäkningar är optimering
ett utmärkt hjälpmedel för att hitta den ”bästa” lösningen.
Att avsluta framtagningen av en ny produkt med en 3D-visualisering är ett bra sätt att skaffa
sig en uppfattning om hur det verkligen kommer att se ut. Dessutom är det billigare än att göra
en riktig modell vilket är en fördel.
Den stora frågan man måste ställa sig vid utveckling av en ny produkt är: Är kunden villig att
betala för detta? Resultaten i detta examensarbete visar på att de mindre fackverken har en
potential att konkurrera med stålfackverken, även om inte alla kostnader inkluderats i
beräkningarna av kostnaderna för träfackverken. Däremot är det större fackverket alldeles för
dyrt i förhållande till den konkurrerande konstruktionslösningen – den underspända takstolen.
Här måste närmare undersökningar till för att pressa kostnaderna. En nisch för det större
fackverket skulle kunna vara miljöer där brandkrav finns. I detta fall är träfackverket helt
överlägset både stål och underspänd takstol och tillför dessutom en hel del estetiska värden.

11.1 Framtida arbete
Mycket återstår att göra innan man kan känna sig helt nöjd, med både produktutvecklings-
processen och själva produkten. Produktutvecklingsprocessen borde kompletteras med en
starkare anknytning till kunden, men hur detta skall ske lämnas till framtida funderingar.
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Förslag på framtida arbeten med utvecklingen av fackverken presenteras nedan i punktform.
Naturligtvis finns många fler, men dessa ligger närmast i tiden att ta sig an.

� testa fler topologier
� utveckla ett modulbaserat optimeringsprogram där syftet är att programmet skall

vara anpassningsbart mot kund
� laboratorieförsök på förband för att utröna rotationskapacitet (dubbelsidig

ankarspikplåt) och bärförmåga (inslitsade plåtar)
� matematisk formulering av designprocessen med hjälp av axiomatisk design
� noggrannare beräkningar på detaljutformningar
� optimering av kringliggande system (åsar, pelare m.m.)
� 2:a ordningens teori vid kraftberäkning i fackverk där hänsyn tas till utböjningen

av konstruktionselementen. Om man använder sig av 2:a ordningens teori minskar
momentet i fält där knäckningsrisken är störst vilket är en fördel.

� stödsättning vid kraftberäkning av fackverk. Vid beräkning av moment i över-
ramen får en reducering med 20 % av fältmomentet och en höjning med 20 % av
stödmomentet göras om man räknar med att stöden sätter sig.

� överhöjning vid tillverkning. Att överhöja överramen ger bättre nedböjningsegen-
skaper eftersom lasten först måste trycka ned överhöjningen och sedan böja ned
överramen

� produktionsprocess för förbanden. Dessa kostnader måste utvärderas innan
systemet är färdigt.

� utveckling av en enkel montageskarv. Detta är en vital del för produktion av det
större fackverket.

Alla dessa punkter och mer därtill måste utredas innan ett fackverk av typerna presenterade i
detta examensarbete kan nå marknaden.
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Exempel på axiomatisk design

Alla exempel är hämtade från [12].
1) Antag att man skall konstruera en kylskåpsdörr. Först måste man bestämma funktionskrav
(FR) för dörren. Antag följande två FR:

� bibehålla kylan med minsta möjliga energiförlust
� maten skall vara åtkomlig

De allra flesta kylskåp använder en vertikalt hängd, gångjärnslagrad dörr. Är detta en bra
lösning som uppfyller axiom 1 om man tittar på de två FR vi ställt upp? Nej, det är det inte.
Då dörren öppnas för att ta ut mat förlorar man energi vilket gör att funktionskraven blir
kopplade till varann. En bättre lösning skulle ha varit samma sorts öppning som på en frysbox
- en lucka upptill. Då den öppnas får man inte samma energiförlust eftersom kall luft av
naturen stannar längst ned i ett rum och den varma luften stiger. Då kan man verkligen undra
varför inte flera kylskåp görs med denna öppning? Naturligtvis är vår lista med funktionskrav
ofullständig. I ett kylskåp vill man ha en viss överblick över matvarorna eftersom man faktiskt
rycker ganska ofta i kylskåpsdörren. En dålig problemdefinition kan leda till mystiska
lösningar. Dessutom skulle man ha specificerat den acceptabla energiförlusten för att
verkligen kunna säga att luckan kan användas i designen.
 I fallet med kylskåpsdörren har man funktionskravet ”bibehålla kylan” vilket uppfylls av
designparametern ”isolerande vägg”. Enligt Suh’s första axiom skall funktionskraven hållas
oberoende av varandra. De skall inte vara kopplade. Man kan klassificera olika utformningar
efter deras kopplingsgrad. En design där ändring av en designparameter ger en ändring av
samtliga funktionskrav kallas en helt kopplad design. Det motsatta är när en ändring av en DP
endast påverkar ett funktionskrav - en helt okopplad design. Ett mellanting är den delvis
kopplade designen som medger en ändring av DP utan påverkan på mer än ett funktionskrav i
taget om ändringen sker i en viss ordning av designparametrar.

2) På en svarv finns en dubbdocka som dessutom kan användas som verktygshållare.
Dubbdockan kan justeras i både längsled och tvärled och för detta ändamål fästs dubbdockan
med en bult och ett spännbleck som mothåll för bultens huvud.

Figur B1 Principskiss av dubbdockas fixering i en svarv.

Hela fästanordningen för dubbdockan måste uppfylla två funktionskrav:
FR1 = åstadkomma fasthållning av dubbdockan mot svarvbädden för att motstå en axiell kraft
på 450 N.
FR2 = dubbdockan måste kunna flyttas 1,5 cm åt vardera sidan om centrum.

Dubbdocka
Bult

Spännbleck

Skenor

Mutter Hål

Dubbdockans
bas
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De begränsningar som finns på den nya designen är:
C1 = måste passa i storlek till befintlig dubbdockas bas.
C2 = fasthållning måste kunna åstadkommas med en största kraft av 67 N anbringad för hand.
C3 = designen måste ha en livslängd lika lång som svarven.

Den nuvarande utformningen visas i figur B1 ovan. Den består av fyra delar; en bult, en
bricka, en mutter och ett spännbleck. Dubbdockan fastlåses genom att man drar åt muttern och
låser fast spännblecket. På undersidan av dubbdockans bas finns en justerbar styrpinne som
riktar in dubbdockan i skenorna. Denna styrpinne hindrar dubbdockans rörelse i sidled så att
man inte kan utnyttja de 1,5 centimetrarna till fullo. Detta skapar en kopplad design eftersom
funktionskrav 2 hindras av funktionskrav 1.

Figur B2 Principskiss av den nya lösningen till dubbdockas fixering i en svarv.

Den nya utformningen visas i figur B2. Den består av en bult, en bricka och ett gängat
spännbleck. Fastlåsning av dubbdockan sker genom att skruva ner bulten i spännblecket. En
skåra för bulten togs ut i botten på dubbdockan istället för i dess bas. På så vis blir inte
rörelsen i sidled kopplad till fixeringen av dubbdockan i dess läge i skenorna. Man har skapat
en okopplad design.

Designmatrisen i axiomatisk design
Elementen i [A] är:

A
FR

DPij
i

j
= ∂

∂
(B1)

Den enklaste designmatrisen har nollskilda element längs huvuddiagonalen medan resten av
elementen är noll:

A

A

A

A

=
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0 0

(B2)

En design med en sådan designmatris definieras som okopplad. Det ser man genom att man
kan ändra en designparameter och då ändras endast tillhörande funktionskrav och inga andra
funktionskrav berörs. Motsatsen till en okopplad design är en kopplad design. Dess
designmatris har mestadels nollskilda element:

Hål
Gängor
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Här ser man tydligt att en förändring av en designparameter påverkar mer än ett
funktionskrav. Slutligen har vi den delvis kopplade designen vars designmatris är triangulär:
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Om man nu varierar DP1 förändras FR1. Samtidigt förändras FR2 men det kan justeras genom
DP2. Den omvända ordningen fungerar däremot inte alls. Om DP3 ändras först kommer FR3

att påverkas. Sedan vill man justera DP2 för att ändra FR2. När man gör detta ändras dock
värdet av FR3 samtidigt.

När antalet designparametrar är mindre än antalet funktionskrav så har man antingen en
kopplad design eller så kan inte funktionskraven tillgodoses. I en ideal design är antalet
designparametrar lika med antalet funktionskrav. Resonemanget om indelningen av design i
kopplad, okopplad och delvis kopplad gäller fullt ut endast om elementen i designmatrisen är
konstanta och man har linjära system. Om en design är icke-linjär kan det finnas områden där
den är kopplad och områden där den är okopplad o.s.v.

Som exempel kan nämnas kapsylöppnaren som samtidigt är en konservburksöppnare.
Verktygen sitter i var ände av öppnaren och så länge som man inte skall öppna en flaska och
en burk samtidigt är funktionskraven okopplade och designparametrarna förenade i en och
samma del. En sådan öppnare är också enkel att tillverka eftersom den stansas ut ur ett enda
stycke metall.

Matematisk definition av information
Information, det andra verktyget för designbedömning, kan också uttryckas matematiskt. Hur
mycket information behöver man för att uppfylla ett funktionskrav? Att göra en detalj med ett
mått på 3 m är tämligen ointressant om man inte vet hur snäva toleranser man har. 3 ± 1 m är
betydligt enklare att tillverka än 3 ± 0,0001 m. Information är därför nära relaterat till
sannolikheten att uppfylla ett funktionskrav:

I = log2(1/p) p är sannolikheten att uppfylla funktionskravet (B5)

Information kan för en okopplad design adderas direkt. För en kopplad design beror dock
informationsinnehållet på den ordningsföljd varmed designparametrarna ändras. Därför är en
kopplad design mera informationsrik än en okopplad. Den delvis kopplade designen ligger
däremellan.
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Beräkning av arean en spik kräver i förbandet med inslitsad plåt

Figur B3 Den area varje spik kräver i förbandet med inslitsade plåtar.

Arean av en romb är:

diagonal  Dmm 289
2

510

2
221 ==⋅=⋅= ddDD

A (B6)

Denna area används i beräkningarna i optimeringsrutinen.

5d

5d

d = 3.4 mm
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Överslag bärförmåga för pelargaffel

Den konstruktion som visas i figur 9.12 är tänkt att överföra så mycket kraft som möjligt i
anliggningstryck. Ett tvärsnitt genom pelarens topp ser ut som i figur B4.

Figur B4 Snitt genom pelarens topp.

Antagna dimensioner är i ungefärlig överensstämmelse med de som tagits fram i optimeringen
av det mindre fackverket, 24 m. Antag att fackverket har dubbla underramar, 90 mm breda,
och enkla diagonaler, 140 mm breda, vilket ger en total bredd på 320 mm. Vertikal
upplagsreaktion för 24 m-fackverket är 280 kN. Krafterna fördelas enligt figur B5.

Figur B5 Krafternas fördelning.

Största delen av upplagsreaktionen tas av diagonalen och vertikalen. Endast en mindre del tas
av underramen som en skjuvkraft. Bärförmågan för själva pelarens area är:

OKkNkNR ⇒>=⋅⋅⋅⋅= 2803739,0107,4630,0140,0 6 (B7)

Gaffelbiten kommer att utsättas för skjuvning i det streckade planet i figur B4. Hur stor last
kan man tillåta på den yttre delen av gaffeln utan att spika?

Pelare

17,5

633

116

289

[kN]
280
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kNfAR vdv 1369,0104,2200,02/630,0 6 =⋅⋅⋅⋅=⋅= (B8)

Den största kraft som kan tänkas komma ner på den yttre delen av gaffeln är :

kNSv 8,80
2

5,17144 =+= ⇒  OK! < 136 kN (B9)

I och med att fibrerna är avskurna där gaffeln smalnar av kan man tänka sig att skjuvplanet
utbildas i någon annan vinkel. Detta har inte kontrollerats här, men bör göras senare. En sista
kontroll görs på den nedre arean som ligger mot pelaren (A i figur B4) för anliggningstryck
och ändträ mot ändträ.

kNfAR c 6,2539,0103,216,02/630,0070,06,0 6 =⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅= (B10)

Den totala upplagsreaktionen beräknades till 280 kN, alltså 140 kN per halva vilket klart
understiger bärförmågan. Teoretiskt skulle man alltså kunna låta bli att spika fast gaffeln, men
i praktiken måste man göra det. Det finns även andra belastningar som inte tagits med här som
måste beaktas t.ex. förmågan att ta upp horisontella laster från vind och att hindra taket från
att lyfta vid vindsug.


