
Balkonger i trähus
Systematisering av konstruktionsarbete

Tina Ersson

Civilingenjör, Arkitektur 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



ii   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Balkonger i trähus – Systematisering av konstruktionsarbete 

Författare: Tina Ersson 

Omfattning: Examensarbete, 30 hp 

Program: Civilingenjör Arkitektur 300 hp 

Handledare: Lars Stehn, Luleå Tekniska Universitet 

Extern handledare: Håkan Risberg, Sweco Structures AB, Umeå 

Institution för samhällsbyggnad och naturresurser 

Avdelningen för industriellt och hållbart byggande, Byggproduktion och teknik 

Luleå Tekniska Universitet  



  iii 

   

FÖRORD 

Examensarbetet är det avslutande momentet på utbildningen Civilingenjör Arkitektur, 

med inriktning på Husbyggnad, vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet har utförts med 

ett samarbete med Sweco Structures i Umeå. 

Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och utfördes under höstterminen 2018 och första 

kvartalet av 2019. 

 

Jag vill tacka alla på Sweco Structures kontoret i Umeå för allt stöd och intresse som 

visats under arbetets gång. Jag vill rikta ett speciellt tack till Håkan Risberg som varit 

min externa handledare och kommit med många bra synpunkter och hjälpt mig vid 

arbetets frågor och funderingar. 

 

Jag vill också tacka Lars Stehn, Professor vid Luleå Tekniska Universitet, som varit 

min interna handledare och examinator. Han har lagt ner mycket tid och engagemang 

genom att hjälpa till med allt från rapportstrukturen till vägledning av arbetets riktning. 

 

Jag vill tacka min opponent, Sara-Olivia Blylod, som gett avslutande feedback för att 

förbättra examensarbetet så långt som möjligt. 

 

Jag vill även tacka samtliga personer som möjliggjort arbetet genom att ha deltagit i 

arbetets intervjuer. Arbetet är ett resultat av Er tid, hjälp och synpunkter och arbetet 

skulle inte kunnat ha utförts utan Er. 

 

Till sist vill jag tacka min familj och mina vänner för att ha stöttat och uppmuntrat mig 

under examensarbetet, men även under hela vägen till examensarbetets 

genomförande. Utan Er skulle jag inte ha kommit fram till mållinjen av min utbildning! 

 

Arvidsjaur, mars 2019 

Tina Ersson 

  



iv   

 

 

  



  v 

   

SAMMANFATTNING 

Dagens husbyggande är till större delen projektbaserad, där byggnaden skräddarsys 

för unika förutsättningar och platsinformation som sällan är densamma som en annan 

husbyggnation på annan byggplats. Utöver själva byggnaden och byggplatsen brukar 

även involverade aktörer ändras från projekt till projekt. Som följd av dagens 

projektbaserade husbyggande finns det därför en avsaknad av en standardiserad och 

systematiserad arbetsprocess för konstruktionsarbete, som kan bidra till samtliga 

aktörers strävan efter vinst. 

För att undersöka möjligheterna att skapa ett förbättrat konstruktionsarbete har det 

här examensarbetet fokuserat på en byggnadsdel i en specifik typ av husbyggnad, det 

vill säga balkonger i trähus. 

Arbetets syfte och mål utformades därför till att utvärdera dagens 

konstruktionsarbete för utformningen av balkonger i trähus, där möjliga 

förbättringsområden utvärderades för att skapa en systematiserad arbetsprocess för 

konstruktörer vid utformning och dimensionering av balkonger i trähus. 

För att uppnå arbetets syfte och mål har fyra frågeställningar tagits fram som 

centrerar kring framtagning av systematiserade arbetsprocesser, 

konstruktionsarbetets nuvarande arbetsprocess, dimensioneringsmetoder och 

balkonger i trähus. 

Genom en litteratur- och kontextstudie hittades befintlig forskning och publicerat 

material angående frågeställningarna samt för att vidareutveckla arbetet under 

arbetets gång.  

Teori gällande systematisering och processutveckling, balkonger, dimensionering av 

bärverk, etc. var grunden till hur arbetet skulle utföras. Den systematiserade 

arbetsprocessen för balkongutformning skapades dock med hjälp av information från 

den kvalitativa intervjustudien med totalt åtta (8) respondenter i olika aktörsroller. En 

del av arbetsprocessen provades sedan ut genom en kvantitativ verifiering. 

 

Arbetet resulterade i en systematiserad arbetsgång i form av en checklista som 

innehåller generella tips samt en kronologisk arbetsgång som beskriver hur, när, med 

vem och vad som bör och kan utföras vid balkongutformning för att få bästa möjliga 

resultat. En beskrivning av förekommande balkongtyper har även tagits fram för att 

förenkla arbetet och förtydliga viktiga synpunkter och arbetsmoment vid utformning av 

en viss balkongtyp. 

Arbetsgången är uppdelad i utformningens och dimensioneringens aktiviteter, till 

exempel uppstart, utformning och dimensionering av balkongens huvudkomponenter, 

detaljutformning och dimensionering av infästningskomponenter, upprättning av 

ritningar och montagebeskrivningar samt uppföljning och utveckling av 

arbetsprocessen. 
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Utifrån arbetets resultat besvarades frågeställningarna med en beskrivning av de fyra 

(4) förekommande balkongtyperna, som grundats i arbetets teori och stärkts med hjälp 

av empiri från respondenterna. Två (2) av balkongtyperna anses som mer vanligt 

förekommande, balkonger med pelare till mark och dragstag ovan balkongplattan, där 

den senare anses som den mest vanliga i trähus i dagsläget. 

Dagens konstruktionsarbete för utformning och dimensionering av balkonger i trähus 

är snarlika i stora drag, men beroende på användningen av prefabricering och 

standardiseringsgrad skiljer sig arbetet ifrån varandra.  

Verifieringen av en del av arbetsprocessen resulterade dels i en balkonglösning med 

KL-trä (korslaminerat trä) som balkongplatta samt i en jämförelse mellan 

beräkningsresultat från en föreslagen programvara och handberäkningar. Jämförelsen 

visade att programvaran kan användas för dimensionering av balkonger i KL-trä, med 

undantaget att dimensioneringen för brand måste utföras för hand på grund av brister 

i programmets möjliga grundinställningar. 

Arbetet har visat att systematisering ofta baseras på LEAN Produktion som skapats 

av japanska bilindustrin, som fokuserar på att skapa effektiva arbetsprocesser genom 

att cirkulärt undersöka, prova ut, utvärdera och utveckla arbetsprocesserna. 

 

Arbetets slutsats är att det är möjligt att systematisera konstruktionsarbete, men till 

skillnad från tillverkningsindustrin, måste arbetsprocessen ha justeringsmöjligheter 

under arbetets gång för att tillgodose de vanligt förekommande förändringarna i 

husbyggnation. För att systematiseringsarbetet ska kunna utföras krävs dock en ökad 

förståelse och involvering från och av andra aktörer än konstruktörer. 

En systematiserad arbetsprocess tillsammans med typlösningar och 

standardiserade beräkningsmetoder gör att projekteringstiden kan förkortas, 

lösningarna förbättras och säkerställas samt möjliggöra mer tid till kreativt tänkande 

som ytterligare kan förbättra balkonglösningarna och arbetsprocessen. 

 

Nyckelord: Arbetsprocess. Erfarenhetsåterföring. Korslaminerat trä (KL-trä). 

Processutveckling. 
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ABSTRACT 

House construction today is largely project-based, where the buildings are tailored to 

unique conditions and locations that are rarely the same as another build on another 

building site. In addition to the building itself and the building site, involved actors 

usually also change from project to project. As a result of today's project-based 

construction, there is a lack of a standardized and systematic work process for 

construction work. A systematic work process could contribute to all the players' pursuit 

of profit. 

To explore the possibilities of creating an improved work process, this study focused 

on balconies of wooden houses. 

The purpose and objectives of the work were therefore designed to evaluate today's 

construction work for the design of balconies in wooden houses, where possible areas 

of improvement were evaluated to create a systematic work process for constructors 

in designing and dimensioning balconies in wooden houses. 

In order to achieve the purpose and objectives of the work, four questions have been 

developed that focus on the production of systematic work processes, the current work 

process of the construction work, design methods and balconies in wooden houses. 

Existing research and published material were found through a literature and context 

study to further develop the study’s work. 

Theory regarding systematisation and process development, balconies, 

dimensioning of supporting structures, etc. was the basis for how the work would be 

carried out. The systematized work process for balcony design was, however, created 

using information from the qualitative interview study with a total of eight (8) 

respondents in different roles I house building. The work process was then partially 

tested in a quantitative verification. 

 

The work resulted in a systematic work process in the form of a checklist that includes 

general tips as well as a chronological workflow that describes how, when, with whom 

and what should and can be done at the balcony design to get the best possible results. 

A description of the existing balcony types has also been developed to simplify work 

and to clarify important points and tasks in the design of a particular type of balcony. 

The workflow is divided into the activities of the design and dimensioning, such as 

start-up, design and dimensioning of the balcony's main components, detail design 

and dimensioning of fastening components, drawing up drawings and assembly 

descriptions, and follow-up and development of the work process. 

 

Based on the results of the study, the questions were answered with a description of 

the four (4) types of balcony, which were based on theory and were strengthened by 

means of empirical data from the respondents. Two (2) of the balcony types are 
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considered more common, balconies with pillars to land and rods above the balcony 

plate, where the latter is considered the most common in wooden houses at present. 

Today's construction work for designing and dimensioning balconies in wooden 

houses is similar in large part, but due to the use of prefabrication and standardization 

degree the work differs from each other. 

The verification of a part of the work process resulted in a balcony solution with cross 

laminated timber as a balcony slab and in a comparison between results from a 

proposed software and hand calculations. The comparison showed that the software 

can be used for dimensioning balconies with cross laminated timber, with the exception 

that the dimensioning for fire must be done by hand because of deficiencies in the 

software's settings. 

The study has shown that systematisation is often based on LEAN Production, which 

was created by the Japanese automotive industry, which focuses on creating efficient 

work processes by circularly examining, testing, evaluating and developing work 

processes. 

 

The conclusion of the work is that it is possible to systematise construction work, but 

unlike the manufacturing industry, the work process must have adjustment possibilities 

during the work to meet the commonly occurring changes in house construction. 

However, in order for the systematisation work to be carried out, increased 

understanding and involvement from and by other actors than constructors are 

required. 

A systematic work process together with type solutions and standardized calculation 

methods can shorten the design time, improve and secure the solutions, and allow 

more time for creative thinking to further improve the balcony solutions and the work 

process. 

 

Key words:  Cross laminated timber (CLT). Experience feedback.  

Process development. Work process. 
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1 INLEDNING 
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till arbetet. Arbetets syfte och mål 

beskrivs tillsammans med tillhörande frågeställningar. Även antagna avgränsningar 

och arbetets tänkta målgrupp presenteras i det här kapitlet. 

1.1 BAKGRUND 
Dagens projektbaserade husbyggande är unika för varje projekt som startas, där de 

framtagna lösningarna är skräddarsydda för ett aktuellt projekt. Projektets involverade 

aktörer arbetar endast tillsammans i ett projekt, där samtliga aktörer strävar efter vinst, 

för att sedan avsluta projektet och gå vidare till nästa projekt. Projekten startar med ett 

vitt papper och projektets frihet och möjliga resultat begränsas av kundens unika krav, 

men projektens längd och kostnad är svåra att förutspå. (Lidelöw, Stehn et al., 2015) 

En del av dagens projektbaserade husbyggande inkluderar och påverkar 

konstruktörens arbete. Konstruktörens arbetsprocess i dagens projektbaserade 

husbyggande varierar därför beroende på vilken konstruktör som utfrågas och vilket 

projekt konstruktören arbetar med när hen utfrågas. Avsaknaden av en standardiserad 

och systematiserad arbetsprocess för konstruktionsarbete är en följd av dagens 

projektbaserade husbyggande. 

 

Lidelöw, Stehn et al. (2018) beskriver att industriellt tänkande drar nytta av tidigare 

erfarenheter för att kunna förbereda ett utbud som kan passa kundens krav samt för 

att rationalisera fram en arbetsmetodik.  

Med hjälp av industriellt tänkandes princip av erfarenhetsåterföring bör 

konstruktionsarbete kunna systematiseras för att tillgodose kundernas krav samt 

underlätta konstruktörens vardag, vilket examensarbetet ska fokusera på.  

Arbetet fokuseras kring en byggnadsdel, där systematiseringen av 

balkongutformningen har valts. I Figur 1.1 kan en principiell arbetsprocess för 

utformningen av balkonger ses, som baseras på konstruktörers arbetsuppgifter enligt 

Nationalencyklopedins definition av en konstruktör (Nationalencyklopedin, b). 

 

                            

                       
Figur 1.1 - Principiell arbetsprocess för utformning av balkonger. 
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1.2 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med examensarbetet är att utvärdera konstruktörens nutida arbetsprocess och 

undersöka vilka förbättringsmöjligheter som efterlyses samt vilka förbättringar som är 

möjliga att utföra. För att kunna nå syftet ska nutidens arbetsprocesser vid utformning 

av balkonger i trähus identifieras, utvecklas och testas genom en praktisk utformning 

och dimensionering av en balkong i ett trähus. Frågeställningarna i Kapitel 1.3 

Frågeställningar ska även besvaras under utvecklingens gång. 

Målet med examensarbetet är att skapa en systematiserad arbetsprocess för 

konstruktörer vid utformning och dimensionering av balkonger i trähus. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Nedanstående frågeställningar ska besvaras för att uppnå examensarbetets syfte och 

mål. 

• Vilka metoder finns för att utforma en systematiserad arbetsprocess och vilka är 

applicerbara på konstruktionsarbete? 

• Vilka metoder för utformning av balkonger används idag av konstruktörer och hur 

skiljer de sig ifrån varandra? 

• Vilka dimensioneringsmetoder av bärverk används i dagsläget och vilka är 

applicerbara för dimensionering av balkonger? 

• Vilka olika typer av balkonger i trähus finns i dagsläget? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Examensarbetet har begränsats för att arbetet ska uppnå ett resultat med kvalité som 

kan hjälpa i utformnings- och dimensioneringsprocessen av konstruktionsarbete. 

Arbetets första avgränsning är att endast balkonger intill flerbostadshus har 

bearbetats samt att de inkluderade balkongerna är belägna utanför byggnadens 

konstruktion, som kallas för utanpåliggande balkonger. 

Vidare avgränsningar har gjort genom att anta att byggnadens bärande konstruktion 

är ytterväggarna tillsammans med bjälklaget, vilket är golvet som avgränsar olika 

våningar i en byggnad. 

Arbetet har avgränsats ytterligare genom att fokusera på de två vanligaste 

balkongtyperna (enligt respondenterna) vid framtagningen av beskrivningarna som 

tillhör arbetsprocessen. 

Verifieringen av den framtagna arbetsprocessen genomfördes endast på en balkong, 

med en specifik balkongtyp. Valet av balkongtyp utfördes baserat på den vanligaste 

balkongtypen utifrån empirin. Verifieringens andra avgränsningar och förenklingar kan 

ses i Kapitel 2.5.4.1.  

1.5 MÅLGRUPP 
Examensarbetets målgrupp är främst konstruktörer eftersom arbetet centreras kring 

konstruktörens arbetsprocess, men andra aktörer inom husbyggnation kan även 

utnyttja arbetets resultat. Aktörer i rollen som beställare, arkitekt, fukt-, akustik- och 
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brandsakkunnig samt entreprenör kan få en större insikt och förståelse om vad som 

ingår i en konstruktörs arbete vid utformning och dimensionering av balkonger. 
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2 METOD 
I det här kapitlet beskrivs arbetets process och metodvalen som lett till arbetets 

resultat. 

2.1 METODVAL 
En kvalitativ metod valdes som forskningsmetodik på grund av bristen på teoretisk 

forskning kring systematiskt konstruktionsarbete och för att arbetet krävde empiriska 

data för att kartlägga dagens (okända) arbetsprocess i konstruktionsarbete (Svensson 

och Starrin, 1996). Arbetet förändrades även ständigt under arbetets gång eftersom 

litteratur- och kontextstudien utfördes och den empiriska datan insamlades, vilket 

krävde en flexibel metodik. 

Litteraturstudien valdes för att undersöka hur befintlig forskning och publicerat 

material kan besvara arbetets frågeställningar och för att utveckla arbetets under 

arbetets gång. Kontextstudien valdes för att finna en kontext i hur trähus byggs i 

dagsläget och vilka balkongtyper som används i trähus. Kontextstudiens utfördes även 

som grund till efterföljande intervjustudie. 

Intervjustudien valdes för att få fram empiriska data från respondenter med faktisk 

erfarenhet om hur dagsläget ser ut angående balkonger i trähus och 

konstruktionsarbete. Intervjustudien valdes även för att bekräfta indata från litteratur- 

och kontextstudien. 

Framtagningen av arbetsprocessen utfördes för att sammanfatta den insamlade 

empiriska data från intervjustudien samt litteratur- och kontextstudien.  

 

En kvantitativ metod var sedan nödvändig för att verifiera valda processteg i 

arbetsprocessen genom att utföra processtegen på två olika sätt och sedan utföra en 

numerisk jämförelse (David och Sutton, 2011). Verifieringen av arbetsprocessen 

valdes för att prova ut den framtagna arbetsprocessen och eventuellt justera 

arbetsprocessen om något steg i arbetsprocessen inte kunde verifieras med ett 

praktiskt exempel. 

Verifieringen avslutades med en kort kvalitativ metod, genom begäran om 

återkoppling av respondenterna gällande detaljutformning för att säkerställa det 

framtagna resultatet och eventuellt utföra justeringar. 

Samtliga metoder beskrivs i vardera kapitel nedan, se Kapitel 2.2 till Kapitel 2.5. 

Metoden angående validitets- och reliabilitetsarbetet beskrivs i Kapitel 2.6. 

2.2 LITTERATUR- OCH KONTEXTSTUDIE 

2.2.1 Litteraturstudie 

I arbetets inledande del utfördes en litteraturstudie i syfte att inhämta information 

relevant till arbetets frågeställningar. Böcker, vetenskapliga artiklar, definitioner, lagar 

och styrande regelverk har studerats. Även informativa hemsidor har studerats. 
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Böcker och artiklar angående metodik, systematisering och standardisering har 

uppsökts med hjälp av Luleås Universitetsbiblioteks databaser (EBSCOhost och 

Libris). Lagar och styrande regelverk hämtades med hjälp av Luleås 

Universitetsbiblioteks databas (SIS e-nav) och myndigheten Boverket som är 

myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (Boverket, 2017). Även 

befintliga examensarbeten uppsöktes via Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) för att 

ge tips och inspiration gällande examensarbetets metodik. Böcker och hemsidor med 

information om trä och balkonger har uppsökts med hjälp av Google och Luleås 

Universitetsbiblioteks databaser (EBSCOhost och Libris). 

 

Valet av sökord vid litteraturstudien varierade beroende på vad som söktes. De 

sökord som format arbetet, är som följer, där både svenska ord samt brittisk och 

amerikansk engelsk översättning har använts.  

• Systematisering/ systematization/ systematisation 

• Standardisering/ standardization/ standardisation 

• Balkong/ balkonger/ balcony/ balconies 

• Processutveckling/ process development 

• Optimering/ optimization/ optimisation 

• Byggbarhet/ constructability/ buildibility 

• Kvalitativ metod/ kvantitativ metod 

• Kvalitativ intervju 

2.2.2 Kontextstudie 

Kontextstudien utfördes dels genom att använda Google Bilder för att hitta bilder på 

olika typer utav balkonger och dels genom observationer i städer som besöktes under 

arbetets inledande del. 

Kontextstudiens syfte var att skapa en bakgrund och kunskap gällande trähus och 

befintliga balkonglösningar för att kunna skapa intervjufrågorna gällande trähus och 

träbyggnader. 

2.3 INTERVJUSTUDIE 
Intervjuerna primära syfte var att skapa en dagsbeskrivning hur konstruktionsarbetet 

av en balkong ser ut, vad som skulle kunna förbättras och vad som respondenterna 

ser som möjligt att utföra. Intervjuernas sekundära syfte var att bekräfta insamlade 

data från litteratur- och kontextstudien om balkonger i trähus. 

2.3.1 Val av respondenter 

Valet av respondenternas yrkesroll var i största grad grundat i examensarbetets 

litteraturstudie. Litteraturstudien visade vilka aktörer och vilka yrkesroller som 

eventuellt kan vara involverade i utformningen av balkonger. I diskussion med 

handledare rekommenderades ett antal olika företag och i vissa fall specifika personer 

som möjliga respondenter, med yrkesrollerna som utgångspunkt. Ytterligare möjliga 



Balkonger i trähus – Systematisering av konstruktionsarbete 7 

   

respondenter hittades genom att söka på Google efter kontaktpersoner inom de 

aktuella yrkesrollerna.  

Konstruktörernas företag valdes utifrån deras varierade erfarenhet av prefabricering 

för att få en så bred undersökning som möjligt. De övriga respondenterna valdes utifrån 

deras tidigare relation med konstruktionskontoret som är samarbetspartner i 

examensarbetet. 

De rekommenderade företagen kontaktades via telefon och personen med relevant 

erfarenhet efterfrågades inom respektive företag. Då respondenterna var utvalda 

skickades en bakgrund till examensarbetet, inklusive arbetets syfte och mål för att 

förbereda respondenterna inför intervjun. Totalt valdes åtta (8) respondenter, varav 

fyra (4) är konstruktörer, en (1) arkitekt, en (1) fuktsakkunnig, en (1) akustiksakkunnig 

och en (1) brandsakkunnig, se Tabell 2.1. 

2.3.2 Intervjuförfarande 

Inför intervjuerna skapades ett antal intervjufrågor som baseras på examensarbetets 

frågeställningar och relateras till examensarbetets mål (Svensson och Starrin, 1996). 

Intervjufrågorna delas upp i Introducerande frågor om respondenten för att presentera 

respondentens erfarenhet och för att försöka skapa förtroende hos respondenten, 

Generellt om balkonger i trähus för att förstärka kontextstudiens resultat samt insamla 

ytterligare indata om balkonger och trähus, Balkonglösningar och detaljer för att kunna 

skapa underlag till utformningen av typlösningar samt Arbetsprocessen för att samla 

indata om dagslägets arbetsprocess. 

 

Intervjuer kan vara strukturerade och ostrukturerade samt standardiserade och 

ostandardiserade. Frågornas struktur syftar på hur identiska frågorna är (angående 

form och ordning) från intervju till intervju (David och Sutton, 2011). Intervjufrågorna 

ställdes i snarlik form under samtliga intervjuer, där förtydligande frågor ställdes vid 

behov, men ordningen av frågorna varierade beroende på vad respondenten redan 

tagit upp. Intervjufrågorna utformades alltså som en halvstrukturerad intervju för att 

kunna skapa en upprepningsbarhet som ledde till att respondenternas svar kunde 

jämföras, men samtidigt låta samtalet flyta på utan större riktningsändringar i samtalet. 

Frågornas standardisering syftar till respondentens möjlighet att svara öppet, eller 

enligt redan specificerade svarsalternativ (David och Sutton, 2011). Frågorna 

skapades för att återfå öppna svar samt för att ge respondenterna möjlighet att berätta 

sina åsikter i större djup och i mer detalj. Intervjufrågorna hade dock ett tydligt tema, 

vilket leder till att frågorna var ett mellanting av ostandardiserade och 

halvstandardiserade frågor. 

 

Intervjufrågorna skickas i förväg till respondenterna för att möjliggöra förberedelser. 

Även ett informationsbrev, se Bilaga A, skickas med, som beskriver examensarbetet, 

intervjuernas syfte och tillvägagångssätt. Tillvägagångssättet specificerar att 

ljudupptagning kommer att ske i syfte att säkerställa korrekt återgivning i empiriska 
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delen av resultatavsnittet samt att samtliga respondenter kommer att hanteras 

konfidentiellt för att respondenterna ska känna tillit och ge öppna och ärliga svar 

(Holme och Solvang, 1997). 

Ordningen på respondenternas intervjuer baseras på arbetets fokus. Det vill säga att 

konstruktörerna placerades först för att få en förståelse i hur konstruktörernas 

arbetsprocess ser ut i dagsläget, för att sedan intervjua de sakkunniga aktörerna.  

Konstruktören med närmst, tidigare relation till författaren intervjuades först för att 

prova ut intervjufrågorna och intervjuförfarandet med en person som författaren känner 

tillit till. Kommentarerna från första respondenten möjliggjorde även att 

förbättringsarbete gällande intervjufrågorna samt intervjuförfarandet innan de andra 

konstruktörerna intervjuades. Övriga konstruktörer bokas in utifrån deras scheman och 

intervjufrågorna justeras för att förtydliga frågorna.  

Ordningen av intervjuerna med de sakkunniga ansågs som icke-betydande då 

arbetets fokus var konstruktörens arbetsprocess och bokades utifrån deras scheman. 

Intervjuerna bokades dock på så vis att det fanns tid att analysera konstruktörernas 

intervjuer. Tiden mellan intervjuerna spenderades även genom att rita eller leta efter 

befintliga detaljlösningar för att ha diskussionsmaterial till intervjuerna. Intervjufrågorna 

korrigerades även inför intervjuerna för att anpassas till de sakkunniga aktörernas 

kompetensområde. 

Majoriteten av intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte för att få en direkt 

kontakt med respondenterna. En del av intervjuerna genomfördes dock via 

programvaran Skype då distanserna till respondenterna ansågs för långa eller 

schemakrockar uppstod på kort varsel. Vilka intervjuer som genomfördes ansikte mot 

ansikte och via Skype, är redovisat i Tabell 2.1. 

Tabell 2.1 – Respondentsinformation gällande yrkesroll och intervjuns tillvägagångssätt. 

Respondent Yrkesroll Tillvägagångssätt 

Respondent 1 Konstruktör Ansikte-mot-ansikte 

Respondent 2 Konstruktör Via Skype 

Respondent 3 Konstruktör Ansikte-mot-ansikte 

Respondent 4 Konstruktör Ansikte-mot-ansikte 

Respondent 5 Arkitekt Ansikte-mot-ansikte 

Respondent 6 Fuktsakkunnig Ansikte-mot-ansikte 

Respondent 7 Akustiksakkunnig Via Skype 

Respondent 8 Brandsakkunnig Via Skype 

 

2.3.3 Sammanställning av intervjuer 

Efter de genomförda intervjuerna transkriberades inspelningarna till 

sammanfattningar. De två inledande intervjuerna transkriberades ordagrant för att 

utvärdera metoden. Transkriberingen gav delvis osammanhängande, hoppande och 

otydliga svar. Transkriberingen behövdes därför sammanfattas till tydliga och 
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sammanhängande svar, vilket ansågs som en onödigt lång och komplicerad metod. 

De övriga intervjuerna transkriberades därför genom att lyssna på respondenternas 

svar och sammanfatta sammanhängande svar i en tydlig ordning. 

Sammanfattningarna skickades därefter till respektive respondent via e-post för att 

säkerställa att sammanfattningarna beskrev respondenternas kommentarer och 

åsikter. Under transkriberingens gång uppkom i vissa fall även förtydligande frågor 

som skickades med sammanfattningen till berörd respondent.  

Majoriteten av respondenterna besvarade e-posten, antingen med ett godkännande 

eller med korrigeringar och förtydliganden. Sammanfattningarna korrigerades utifrån 

respondenterna synpunkter och kommentarer. En påminnelse om godkännande 

skickades till de respondenter som inte svarade på e-posten efter en vecka och om 

inget svar tillhandahölls, antogs sammanfattningarna som godkända. 

2.4 FRAMTAGNING AV ARBETSPROCESS 
Framtagningen av arbetsprocessen utfördes genom att analysera 

sammanfattningarna av intervjuerna. Analysen genomfördes genom att sammanställa 

respondenternas gemensamma åsikter och observationer till en normalbild, det vill 

säga den framtagna arbetsprocessen. Analysmetoden är alltså av en induktiv karaktär 

(David och Sutton, 2011), där en förklaring explorativt försöks byggas upp utifrån den 

insamlade datan. Konstruktörernas beskrivningar av arbetsprocessen var primära 

eftersom arbetets fokus är systematisering av konstruktionsarbete. Beskrivningarna 

från de övriga respondenterna jämfördes med konstruktörernas beskrivning och 

kritiska aktiviteter och tips inkluderades i arbetsprocessen för att hjälpa konstruktören 

i arbetsprocessen. 

Den framtagna arbetsprocessen sammanställdes till en checklista med aktiviteterna 

i kronologisk ordning för att skapa en enkel och illustrativ processbeskrivning som kan 

förenkla konstruktionsarbetet, se Bilaga D. 

Visualiseringar i form av 3D-renderingar skapades för att vidare beskriva möjliga 

balkonglösningar. Visualiseringarna skapades genom att 3D-modellera 

balkonglösningarna i programvaran Revit för de olika balkongtyperna och rendera fram 

3D-bilderna. 

2.5 VERIFIERING AV ARBETSPROCESS 
Eftersom projektering av byggnader och byggnadsdelar sträcker sig över en längre tid 

än vad examensarbetets innefattar kunde inte hela arbetsprocessen verifieras med ett 

praktiskt exempel under examensarbetets begränsade tid. Därför valdes några 

processteg som passade in på hur lång det praktiska exemplet hade kommit, se Figur 

2.1. 

2.5.1 Praktiskt projekt  

Det praktiska projektet var ett flerbostadshus med KL-trä (korslaminerat trä) som 

stomme i både väggar och bjälklag. 
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Projektet hade vid verifieringens start resulterat i ett förfrågningsunderlag, där 

balkongernas storlek, placering, utseende, materialval och principiella 

infästningslösningar var redovisat på planritningar i skala 1:10 och detaljritningar i 

skala 1:20. 

Samtliga dokument och ritningar tillhörande projektet ligger under företagets 

sekretess och redovisas därför inte i rapporten. Nödvändiga ingångsdata från projektet 

är dock sammanfattade i Bilaga F: Beräkningsrapporten. 

2.5.2 Valda processteg och balkongkomponenter 

Arbetsprocessen verifierades från dimensioneringen av balkongens 

huvudkomponenter, inkluderade utformningen och dimensioneringen av balkongens 

infästningskomponenter och avslutades med upprättning av ritningar samt 

återkoppling från respondenter, se grönmarkerade processteg i Figur 2.1. 

De valda processtegen verifierades endast fullständigt för balkongens största 

huvudkomponent, medan verifieringen av balkongtypens andra huvudkomponent 

samt balkongens infästningskomponenter begränsades till ett lastfall. Balkongens 

räcke och infästning till balkongen har helt bortsetts ifrån i verifieringen. 

 

                            

                       
Figur 2.1 - Principiell arbetsprocess för utformning av balkonger. 

2.5.3 Utformning av balkong 

Projektets redovisade balkonger var i varierande storlekar och var även specificerade 

till en av de framtagna balkongtyperna. Balkongstorleken som upprepades flest gånger 

i projektet valdes för att de framtagna lösningarna skulle passa till de flesta av 

balkonger samt att storleken ansågs som vanligt förekommande. Samma balkongtyp 

som specificerats i projektets ritningar användes i verifieringen med antagandet att 

konstruktören hade diskuterat fram balkongtypen med projektets beställare och 

arkitekt. 

Balkongplattan var specificerad som en prefabricerad stålbalkong, men på grund av 

att lösningen ofta dimensioneras genom provning, valdes därför en annan 

balkongplatta. Valet gjordes utifrån byggnadens material, olika typer av 

balkongplattors prefabriceringsmöjligheter och minimerade felkällor vid byggnationen. 

Vill ha en 

balkong! 

Bestämma 

balkongens 

utseende 
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Se Kapitel F.1 Ingångsdata i Bilaga F för vilken typ av balkong och balkongplatta som 

valts. 

Utformningen av balkongens andra huvudkomponent och infästningsdetaljer 

baserades både på de praktiska projektets framtagna ritningar, men även på 

infästningsdetaljer från intervjuernas empiri. 

2.5.4 Dimensionering av balkong 

Dimensioneringen av balkongen utfördes enligt framtagen arbetsprocess. 

Balkongplattans bärande stomme dimensionerades först med hjälp av föreslagen 

programvara, som hanterar materialvalet, från intervjuerna empiri och sedan med 

handberäkningar för att kunna jämföra resultaten och verifiera användandet av 

programvaran. Handberäkningarna utfördes med hjälp av programvaran Microsoft 

Excel för att automatisera beräkningarna och undvika omarbeten vid ändringar, men 

formateringen av funktionerna utfördes utan hjälp av andra programvaror. 

Dimensioneringen av balkongens andra huvudkomponent genomfördes till största 

del med hjälp av produktens informationsblad samt genom direktkontakt med 

produktens tillverkare. 

Balkongens infästningskomponenter dimensionerades enligt intervjuernas empiri för 

gällande lagar och regelverk. 

2.5.4.1 Avgränsningar och förenklingar 

Dimensioneringen av balkongplattans stomme och infästningar utfördes med en rad 

förenklingar för att förkorta verifieringstiden för att passa till examensarbetets tidsrum. 

• Byggnadens konstruktion kontrollerades inte vid dimensioneringen. Byggnadens 

konstruktion antogs bära lasterna från infästningarna utan att behöva förstärkas. 

• Infästningskomponenterna angränsande till byggnadens konstruktion antogs även 

ha full utnyttjandegrad i hållfasthet, vilket inte är fallet om konstruktionen har lokala 

försvagningar i form av ändträ, vid möten av byggnadsdelar eller liknande. 

• Dimensioneringen avgränsades genom att endast balkongplattan 

dimensionerades fullständigt, medan de andra huvud- och 

infästningskomponenterna dimensionerades för ett (1) gränstillstånd eller lastfall 

för att begränsa examensarbetet till en skälig storlek med avseende på 

verifieringens del i arbetet. 

2.5.5 Upprättande och justering av ritningar 

Efter att samtliga balkongkomponenter dimensionerats, 3D-modellerades 

balkonglösningen i programvaran Revit för att upprätta ritningar av balkonglösningen. 

3D-renderingar av balkongens utseende skapades från olika synvinklar och avstånd 

för att ge läsare en bättre förståelse hur balkongen är utformad. 3D-renderingar med 

fokus på infästningsdetaljerna skapades, där komponenter helt eller delvist skurits 

bort, för att bättre visualisera lösningarna som redovisas på ritningarna samt visa 

gömda komponenter. 
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Ritningarna skickades sedan till samtliga respondenter med frågan om återkoppling 

med kommentarer och åsikter om den framtagna balkonglösningen och detaljerna. 

Återkopplingen gav kommentarer och åsikter som utvärderades och resulterade 

antingen i justeringar av ritningarna, eller genom presentation i arbetets resultatkapitel. 

2.5.6 Jämförelse mellan programvaror och handberäkningar 

Resultaten från använda programvaror och handberäkningen jämfördes kvantitativt 

genom att sammanställa resultaten för vardera kontrollerade del och utvärdera om 

programmen kan användas som en del av arbetsprocessen.  

Ingen jämförelse utfördes för de delar som dimensionerades utan hjälp av 

programvaror, eftersom dimensioneringen endast utfördes på ett sätt. 

2.6 VALIDITET OCH RELIABILITET 

2.6.1 Validitet 

Validitet handlar om hur data matchar verkligheten. Validitet innehåller både intern och 

extern validitet.  

2.6.1.1 Intern validitet 

Intern validitet syftar på matchningen med de som faktiskt studeras (David och Sutton, 

2011). Rätt val av respondenter och mätinstrument för den aktuella situationen är 

betydande för att den interna validiteten ska vara hög (Svenning, 1999). 

 

Respondenterna i konstruktörsrollen har en varierande erfarenhet av träbyggnader, 

från sex (6) till 30 år. Konstruktörerna arbetar även med olika hög grad av 

prefabricering, vilket bör ge en hög validitet genom en bred och erfaren beskrivning av 

hur en konstruktörs arbetsprocess ser ut i dagsläget. 

Arbetets övriga respondenter har minst 14 års erfarenhet inom sin aktörsroll, vilket 

bör ge en hög validitet om deras huvudsakliga ämne. 

 

Intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte så långt som möjligt för att skapa tillit och 

för att kunna tolka respondenternas kroppsspråk, utöver respondenternas muntliga 

svar. Intervjuerna spelades in för att säkerställa korrekt återgivning i resultatets 

empiriska del. Intervjuerna transkriberades och sammanställdes och skickades till 

respektive respondent för att respondenterna ska ha möjlighet att förtydliga, korrigera 

eller godkänna sammanfattningen från intervjun. 

 

David och Sutton (2011) beskriver att kvalitativa intervjuer med induktiva ansatser 

kan leda till större förståelsedjup eftersom att forskningsobjektet dikterar forskningens 

inriktning. De förklarar dock att mycket tid läggs på ett begränsat antal personer. 

Arbetets externa validitet påverkas därför negativt. 

 

Arbetets kvantitativa undersökningar har utförts i enlighet med Sveriges regler för att 

dimensionera byggnadsdelar, EKS 10, och Eurokoder. Litteratur och dokument som 
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baseras på dimensioneringsreglerna användes för att förenkla tolkningsarbetet av 

reglerna. 

2.6.1.2 Extern validitet 

Extern validitet syftar på matchningen med den större världen och kallas ibland för 

generaliserbarhet (David och Sutton, 2011). 

Examensarbetet beskriver en arbetsprocess för utformning av balkonger. 

Intervjuerna har dock behandlat processteg som kan användas i utformning av andra 

byggnadsdelar. Arbetet kan vara ett underlag till liknande framtagningar av 

arbetsprocesser. 

 

Arbetets frågeställning och slutsatser angående systematiseringsmetoder för 

konstruktionsarbete anses också kunna utveckla andra delar av konstruktörernas 

arbete. 

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om hur mätningar och hur noggrant informationsbearbetningen 

utförs, där pålitlighet och upprepning är återkommande benämningar (Holme och 

Solvang, 1997). De beskriver att hög reliabilitet uppnås om olika och oberoende 

mätningar av ett och samma fenomen ger samma eller ungefärligt samma resultat. 

 

Det finns goda möjligheter att repetera arbetet, eftersom arbetets metodik är 

beskriven i detalj i ovanstående metodkapitel. Arbetets metod och resultat har även 

presenterats i sin helhet i Kapitel 7 – Bilagor och sammanfattats i Kapitel 4 – Resultat 

och Analys. 

Konstruktörerna är fyra av varande oberoende källor. Eftersom arbetsprocessen 

främst baserades på konstruktörernas intervjuer, där likheter av respondenternas svar 

var grunden till arbetsprocessen, anses reliabiliteten av konstruktörernas bidrag till 

arbetsprocessen som hög. 

De övriga respondenterna var sakkunniga med endast en respondent per aktörsroll. 

Bidraget från de övriga respondenterna har därför en lägre reliabilitet eftersom 

bidragen till arbetsprocessen inte har jämförts med andra personer i samma aktörsroll. 

 

Källor som är beroende av varandra kan påverka reliabiliteten negativt eftersom 

företagsspecifika beskrivningar och svar förminskar arbetets bredd. Konstruktörerna 

var, som tidigare beskrivet, oberoende av varandra. Fyra av arbetets respondenter 

arbetar dock i samma företag, fast i olika avdelningar. Arbetets reliabilitet påverkas 

alltså negativt. 

Samtliga aktörer kan även ha velat rita upp en nulägesbeskrivning som är bättre än 

vad verkligheten egentligen är, vilket kan sänka resultatets pålitlighet. 
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3 TEORI 
I det här kapitlet presenteras arbetets framtagna teori gällande systematisering, 

processutveckling och balkonger. Även teori om dimensionering av bärverk samt 

materialet KL-trä. 

3.1 SYSTEMATISERING OCH PROCESSUTVECKLING 

3.1.1 Att tillämpa LEAN i konstruktionsarbete 

Den japanska bilindustrin har utvecklat metoder för effektiv produktion, som kallas för 

LEAN produktion. Även fast metoderna är framtagna för den traditionella 

tillverkningsindustrin, har en stor mängd företag i andra branschtyper också börja 

använda metoderna. En av branschtyperna är industriellt byggande, som 

karakteriseras som ett mångfacetterat område som spänner över bland annat tekniska 

och processrelaterade frågor med en helhetssyn. (Lidelöw, Stehn et al., 2015) 

Lidelöw, Stehn et al. (2015) beskriver att centrala delar i industriellt byggande ur ett 

historiskt perspektiv är systembyggande och prefabricering. Dagens industriella 

husbyggande är bredare genom att inkludera processrelaterade aspekter, där 

aktörsamverkan är del av värdekedjan. Grundläggningen för processerna består av ett 

tydligt kundfokus i syfte att leverera slutprodukter som kunderna efterfrågar. 

 

Lidelöw, Stehn et al. (2015) sammanfattar ovanstående till en definition för industriellt 

husbyggande som ”en byggprocess med en genomtänkt organisation för effektiv 

styrning, beredning och kontroll av ingående aktiviteter, flöden, resurser och resultat 

med användning av högförädlade komponenter med syfte att skapa maximalt värde 

för kunderna”. 

 

Industriellt husbyggande delas in i åtta delområden; planering och kontroll av 

processen, systematisk mätning och erfarenhetsåterföring, kund- och marknadsfokus, 

långsiktiga relationer, logistik integrerat i byggprocessen, utvecklade byggsystem, 

prefabricering samt användning av informations- och kommunikationsteknik. 

Planering och kontroll av processen syftar på att minimera fel och icke-

värdeskapande aktiviteter samt att skapa ett jämnt arbetsflöde. Tydliga ledningsroller 

är avgörande för kontinuiteten i processerna. Systematisk mätning och 

erfarenhetsåterföring syftar på att skapa underlag för vidareutveckling, där långsiktiga 

relationer mellan aktörer är en förutsättning för att bygga upp gemensam kunskap och 

erfarenhet för att ständigt förbättra arbetsmetoder och tekniska lösningar. 

Säkerställning att rätt produkter med rätt kvalitet och kostnad kräver kundfokus. 

Logistikintegration avser att aktiviteter tidigareläggs från byggarbetsplatsen till fabriker. 

Utvecklade byggsystem avser tekniska lösningar som sammanställs i system för att 

kombinera i olika formationer i olika byggprojekt. Prefabricering syftar minimeringen av 

antalet arbetsmoment på byggarbetsplatsen. Tillförlitliga och snabb tillgång till 
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informations- och kommunikationsteknik möjliggör effektiva processer inom och mellan 

aktörer. (Lidelöw, Stehn et al., 2015) 

 

En grundförutsättning för ständig utveckling och förbättringar är stabila och 

standardiserade processer som skapas genom systematik. Standardiseringen ska 

fokusera på hur arbetet ska utföras och inte den slutliga produkten. (Lidelöw, Stehn et 

al., 2015) 

Kunden kan dock försvåra standardiserande processer eftersom kundens krav och 

detaljer ofta justeras under projektens gång. Konstruktionsprojekt är också 

karakteristiska genom deras komplexitet och unika förutsättningar som är kopplade till 

en specifik plats eller lösning. Aktivitetsordningen kan även behöva justeras på grund 

av oförutsedda händelser. Projektens aktörer kan även variera från projekt till projekt, 

och deras olika planeringar kan orsaka svårigheter att skapa ett fast schema. (Salem, 

Solomon et al., 2006) 

Salem, Solomon et al. (2006) beskriver att projektets specifikationer och ritningarna 

bestämmer standarden av kvaliteten på projektet och kvalitetssäkringen är en 

gemensam ansträngning för att kraven ska uppnås. Kreativt tänkande erbjuder 

kontinuerlig förbättring genom erfarenhetsåterföring och stödjer kontinuerlig förbättring 

av aktiviteterna och lösningarna. Eftersom projektet endast ska leverera en produkt i 

sin helhet, utförs vanligtvis justeringar i specifikationerna och ritningarna. 

3.1.2 Att skapa kvalitetssystem 

Berggren, Grubb et al. (2001) beskriver olika metoder och komponenter för att skapa 

kvalitetssystem i ett företag. En av komponenterna i byggnationen av ett 

kvalitetsledningssystem kallas för en kvalitetsplan. Kvalitetsplanen skapas för att styra 

kvaliteten för en process i ett företag, där arbetssättet, rutiner etc. beskrivs. 

Kvalitetsplanens syfte uppnås genom att interna medarbetare samt externa kunder ser 

hur processen ska kvalitetssäkras genom hela flödet. Samtliga kvalitetspåverkande 

aktiviteter som utförs i processen ska beskrivas i den aktuella processen. (Berggren, 

Grubb et al., 2001) 

Berggren, Grubb et al. (2001) beskriver att upprättningen av en kvalitetsplan bör ske 

i projektform, för en välkänd process och tillsammans med deltagare som arbetat i 

liknande projekt. De menar att kvalitetsplanen då kommer att ge konkreta resultat, 

vilket anses som en kritisk del för att uppnå önskad effekt med kvalitetsplanen. 

Berggren, Grubb et al. (2001) fortsätter att beskriva framtagningen av kvalitetsplanen 

som en iterativ process, som startar med en grov plan som successivt förfinas, där 

helhetsbilden för samtliga involverade är viktig för att skapa en förståelse för hur 

kvalitetsledningssystemet påverkar processen. Arbetet att ta fram kvalitetsplanen 

börjar med att upprätta en flödesplan som steg för steg kartlägger processens 

aktiviteter. Arbetsmetodiken har enligt författarna använts länge inom industrin, 

specifikt för att beskriva tillverkningsprocesser.  
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Kvalitetsplanen kan redovisas på olika sätt, men tabell- eller matrisform är att föredra 

eftersom planen blir överskådlig och underlättar då visualiseringen visar samspelet av 

processens aktiviteter (Berggren, Grubb et al., 2001). Salem, Solomon et al. (2006) 

styrker presentationsmetoden genom att ange att ökad visualisering kan skapa 

medvetenhet om handlingsplaner och hjälpa till att identifiera arbetsflöden. 

Författarna visar ett exempel i Bild 2.1 i boken 9000 goda råd, där aktiviteterna 

beskrivs i kronologisk ordning tillsammans med vardera aktivitetsmål, 

ansvarsfördelning, kvalitetsstyrningsmetodik och referenser till kvalitetsdokument 

samt metoden för mätning och uppföljning. Även en kolumn för anmärkningar bör 

inkluderas för att knyta tankar och idéer till gällande aktivitet. Se Tabell 3.1 för en 

sammanfattning. (Berggren, Grubb et al., 2001) 

Tabell 3.1 - Sammanfattande tabell över kvalitetsplanens redovisning. Källa: Bild 2.1 (Berggren, Grubb et al., 2001). 

Aktivitet Aktivitets

-mål 

Ansvar Kvalitets-

styrning 

Ref. dok Mätning/ 

Uppföljning 

Anm. 

Ska 

besvara 

frågan → 

Vilka 

aktiviteter 

utförs? 

Vem bär 

ansvaret för 

aktivitetens 

utförande? 

Hur styrs 

arbetet för att 

aktiviteterna 

ska utföras rätt? 

Vilka 

dokument 

används 

under 

aktiviteten? 

Hur sker 

uppföljningen 

för att 

undersöka 

aktivitetens 

förbättring? 

Vilka 

uppkomna 

tankar och 

idéer finns 

kopplade 

till 

aktiviteten? 

 

Standarder bör tillfredsställa kunders krav och önskemål och vara enkla att följa. 

Brunsson och Jacobsson (2000) beskriver att studier har visat att företagsledare 

endast spenderar en liten del av deras tid för framtidsplanering och är ofta tvingad att 

reagera till händelser som redan hänt. Det poängteras även att företagsledning ibland 

inte har tillgång till perfekt information och att de inte utvärderar alla alternativ före 

bestämning och tillämpning av den bästa lösningen. (Brunsson och Jacobsson, 2000) 

 

Då problem eller åsikter uppkommer angående standardlösningarna eller processer 

kan de behandlas på olika sätt. Antingen genom att organisera en permanent grupp 

som diskuterar problem, lösningar, planer och liknande för förbättringsarbete, eller 

genom att skapa en temporär arbetsgrupp för att lösa en specifik uppgift, för att sedan 

lösas upp när en lösning har föreslagits. (Brunsson och Jacobsson, 2000) 

3.1.3 Att skapa en granskningsprocess 

Mendelsohn (1997) beskriver att 75 % av uppkomna problem under byggtiden troligtvis 

har sin grund i designfasen. Mendelsohn förtydligar dock att entreprenörer kan skapa 

problem på egen hand, men att de ofta kan bero på designfel. Han anser att en tydlig 

start för att minimera problem inom byggbranschen är att försöka fånga upp problemen 

under designfasen. 

För att förbättra kvaliteten av kontaktsdokumentationerna, som inkluderar ritningar 

och specifikationer samt kontrakt, kan en granskningsprocess för projekts byggbarhet 
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införas. Forskning har visat att granskningsprocessen påbörja så tidigt som möjlig, där 

projekts konceptuella fas specificeras för att få ut full effekt. (Mendelsohn, 1997) 

 

Granskningsprocessen börjar med en konstruktivitetsplan som identifierar 

nödvändiga resurser och en medföljande budget. I projekts tidiga skeden ska 

granskningsprocessen inkludera potentiella konstruktionsstrategier, tekniker och 

möjliga logistiska problem. Granskningen bör sedan ske när ritningarna är 60 %, och 

ibland 90 % färdigställda. Granskningen kan även utföras när ritningarna är 30 % 

färdigställda, men Mendelsohn (1997) anger att ritningarna bör vara färdigställda i nog 

hög grad innan granskningen för att det ska finnas något att granskas. 

Mendelsohn (1997) beskriver dock att granskningsprocessen kan med fördel utföras 

av en konstruktionsexpert redan innan de preliminära ritningarna påbörjas. Projektets 

mål, föreslagna byggplats, projekttiden för utformning och konstruktion samt olika 

designalternativ bör granskas. Den preliminära granskningen bör resultera i för- och 

nackdelar för de olika designalternativen för den aktuella byggplatsen tillsammans med 

projektets omfattning. Entreprenörens typ och storlek som kan hantera projektet bör 

också fastställas. 

Den fundamentala skillnaden mellan arkitekter och konstruktörer är att designer har 

ett konceptuellt sinne, medan konstruktörer har ett mer konkret sinne. En 

konstruktionsexpert har en bred erfarenhet inom flera olika typer av 

konstruktionsprojekt samt har en förståelse och empati för både designern och 

konstruktören.  

En bred erfarenhet inom flera olika typer av konstruktionsprojekt är nödvändig för att 

inte granskningsprocessen ska vara för smal på grund av begränsad kunskap. 

Granskningen kan även resultera i partiska lösningar och synpunkter, om 

konstruktionsexperten har en begränsad erfarenhet inom en konstruktionstyp. 

(Mendelsohn, 1997) 

Konstruktionsexpertens förståelse om designers ursprungliga avsikt är viktigt för att 

hen ska kunna presentera lösningar som överensstämmer med den avsikten. Utan 

empati för både designen och designern kommer granskningsprocessen bli en ständig 

kamp av viljor, som kan vara enormt skadligt för byggbarhetsgranskningsprocessen 

och projektet. (Mendelsohn, 1997) 

 

En byggbarhetsgranskning är inte bara till för entreprenören, utan också för att 

inkludera konstruktionsexpertis i designfasen för att uppnå designkraven till så låg 

konstruktionskostnad som möjligt. Byggbarhetsgranskningen blir en process som 

utförs i grupp för att resultatet ska kunna användas. Med hjälp av 

byggbarhetsgranskningen kan kostnader reduceras, kvalitet förbättras, förkorta bygg- 

och projekteringstiden samt minimera fientlighet och tvister mellan designern och 

konstruktören. (Mendelsohn, 1997) 
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3.1.4 Att skapa standardlösningar 

Reitman och Hall (1990) beskriver ett flertal olika typer av optimeringsmetoder för 

konstruktionsdesign. De tar upp sex (6) olika typer, som inte helt tillfredsställer 

praktiserande byggnadsingenjörer. Optimeringsmetoderna som beskrivs är: 

• Optimering utifrån konstruktionens materialkostnad. Metoden utelämnar 

kostnader från produktionsprocessen, som arbetskostnader. 

• Optimering utifrån konstruktionens kvalitet och kostnad. Optimeringen beror på 

effekter, omständigheter och placeringen av konstruktionens placering, som inte 

kan vara kända i förväg. Den ”optimala” utformningen kan förlora sina fördelar om 

konstruktionens förutsättningar förändras. 

• Optimering utifrån konstruktionskostnaden. Metoden beror på investerings- och 

inhyrningskostnader av utrustning samt utrustningens användbarhet i framtida 

projekt. 

• Optimering utifrån konstruktionens drifts- och underhållskostnader. Metoden 

utelämnar då konstruktionens vikt och kostnad. 

• Optimering för att passa till ett specifikt projekt och lösning. Metoden ger ofta ett 

större antal komponenter eller kräver fler mätningar etc., vilket ökar antalet 

felmöjligheter och försvårar kvalitetskontrollen. 

• Optimering genom att använda massproducerade profiler, som vanligtvis 

ignoreras som optimeringsmetod. Metoden begränsar den möjliga utformningen 

till de tillgängliga storlekarna. 

 

Om antalet standardlösningar är få, kan höga förluster genereras på grund av att 

lösningarna blir överdimensionerade. För att ta hand om det problemet, kan optimering 

av standardiseringsnivån kontrolleras. En låg standardiseringsnivå innebär ett stort 

antal standardlösningar, relativt små standardiserade grupper och låga 

produktionsnivåer, vilket vanligtvis ökar produktionskostnaderna. En hög 

standardiseringsnivå innebär ett litet antal standardlösningar, med stora 

standardiserade grupper av element och höga produktionsnivåer, vilket genererar, 

som tidigare sagt, kostnader för överdimensionering. Balansen mellan effekterna är 

den optimala standardiseringsnivån och är den bästa standardiseringslösningen. 

(Reitman och Hall, 1990) 

 

Reitman och Hall (1990) sammanfattar att genomförande av 

standardiseringsmetoder är tätt knutna till funktionella relationer mellan de tekniska 

och ekonomiska aspekterna av optimal design. 
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3.2 BALKONGER 

 
Figur 3.1 - 3D-visualisering av en balkong. 

3.2.1 Definition 

Nationalencyklopedin (1989) definierar att en balkong är en platta, försedd med ett 

skyddsräcke, som helt eller delvis skjuter ut från fasaden från en byggnads övre 

våning. Svenska ordbokens definition styrker definitionen ovan, men tillägger att 

balkongen vanligtvis är ovanför marken. (Nationalencyklopedin, a) 

Ahlstrand (1976) inkluderar även att plattan kan vara inspänd i byggnadens 

konstruktion eller vilar på konsoler. Balkonger kan vara helt eller delvis indragen 

innanför fasaden för att bilda ett täckt uterum. (Ahlstrand, 1976) 

3.2.2 Balkongens användning 

Balkongens användning varierar beroende på vilken eller vilka boende som bor i 

lägenheten angränsande till balkongen. Balkongens funktion varierar från lägenhets 

uteplats till talarplats på en offentlig byggnad (Nationalencyklopedin, 1989). 

Fram till 1800-talet förekom balkonger vanligen på slott, herrgårdar för att ta emot 

folkets hyllning. Balkonger har även använts som utsmyckning av fasader på äldre 

hus. Under 1930-talet användes balkonger som en del för att skapa en god 

bostadsmiljö. (Pousette, Sandberg et al., 2011) 

Pousette, Sandberg (2011) beskriver att dagens användning av balkonger ofta är 

umgänge.  
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Andra förekommande funktioner är torkning och vädring av tvätt, solning och odling 

av blommor samt förvaring. Balkongen kan även användas som matplats och lekplats 

för barn då utrymme finns. (Wallinder, Losberg-Theman et al., 1985)  

3.2.3 Balkongens utformning 

Pousette, Sandberg et al. (2011) beskriver att det finns olika typer av balkonger, där 

utanpåliggande, indragna och terrassbalkonger inkluderas. Se Figur 3.1 för en 3D-

visualisering av en utanpåliggande balkong. Utformningen av indragna balkonger och 

terrassbalkonger exkluderas i arbetets vidare presentation. 

Wallinder, Losberg-Theman et al. (1985) beskriver att balkongens orientering bör 

vara placerad för att balkongen ska exponeras för eftermiddagssol. De beskriver olika 

stomsystem för bärande fasader i Figur 27 (Wallinder, Losberg-Theman et al., 1985). 

En balkongtyp där balkongen är upphängd med stag, en balkongtyp som bärs med 

pelare och en balkongtyp där balkongplattan är upplagd på byggnadens bjälklag. 

Pousette, Sandberg et al. (2011) tillägger en balkongtyp som är inspänd med osynlig 

infästning och en balkongtyp som bärs med hjälp av en underliggande konsol. 

3.2.4 Normer och regelverk 

Normer och regelverk som ska eller bör appliceras på balkonger sammanfattas i 

underrubrikerna nedan.  

3.2.4.1 BBR  

Kapitlets referenser med avseende på ’Avsnitt’ refererar till BBR (Boverkets 

byggregler) (Boverket, 2018). 

Boverket rekommenderar att en balkong bör finnas i anslutning till bostaden enligt 

Allmänt råd till Avsnitt 3:22.  

 

Avsnitt 3:146 specificerar balkongers tillgänglighetskrav, där personer med nedsatt 

rörelseförmåga ska kunna utnyttja balkongen.  

Pousette, Sandberg et al. (2011) specificerar att dörröppningar bör utformas utan 

nivåskillnader, om det inte finns anledning att ha en tröskel. Hen anger att en praxis är 

att nivåskillnaden inte ska vara större än 25 mm för att möjliggöra passage med rullstol. 

Då balkongen sticker ut mer än 0,5 m, bör balkongen inkluderas i beräkningen av 

avståndet mellan byggnader enligt Avsnitt 5:61, vilket är viktigt för brandsäkerheten 

mellan byggnader.  

Vädring ska kunna ske via balkongen, även om balkongen är inglasad enligt Avsnitt 

6:253. 

Avsnitt 8:232 säger att balkonger ska utformas för att risken för barnolycksfall. 

Avsnittet specificeras genom att ange att balkongräcken ska tåla dynamisk påverkan 

av en människa, bör vara minst 1,1 meter höga och utformas för att förhindra klättring 

och krypning enligt Avsnitt 8:2321.  
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3.2.4.2 EKS 10 

Lasterna, nyttig last och snölast, behöver inte antas verka tillsammans enligt Tabell C-

1 (Boverket, 2015). För vidare beskrivningar om agerande laster, se Kapitel 3.3. 

 

3.3 DIMENSIONERING AV BÄRVERK 
Under dimensionering av bärverk ska dimensioner, materialkvaliteter och andra 

parametrar, som påverkar konstruktionssystemets bärförmåga och funktion, väljas. 

Hjälpmedel i form av beräkningsmodeller, som beskriver systemets bärförmåga och 

beteende, används i regel enligt Isaksson, Mårtensson et al. (2017). (Isaksson, 

Mårtensson et al., 2017) 

Isaksson, Mårtensson et al. (2017) beskriver att dimensionering och utformning av 

ett bärverk innefattar olika krav som avgör hur bärverket ska utformas. Kraven kan 

delas in i krav som innebär att brott eller annan svår skada inte får uppkomma, samt 

krav på tillfredsställande funktion vid normal användning. 

Ett gränstillstånd avser ett tillstånd då hela eller en del av konstruktionen är på 

gränsen till att inte uppfylla de dimensionerande kraven. Dimensionering av bärande 

konstruktioner delas upp i två gränstillstånd, brottgränstillstånd som används för att 

kontrollera brott och bruksgränstillstånd som används för att kontrollera oacceptabel 

funktion vid normal användning. (Isaksson, Mårtensson et al., 2017) 

3.3.1 Laster 

Isaksson, Mårtensson et al. (2017) beskriver olika typer av laster, permanenta laster 

som vanligtvis betecknas med bokstaven G, variabla laster som betecknas med 

bokstaven Q och olyckslast som betecknas med bokstaven A. Pousette, Sandberg et 

al (2011) specificerar att balkonger ska dimensioneras för egentyngd, nyttig last samt 

snö- och vindlast. 

Egentyngden är en permanent last som verkar vertikalt och nedåtriktat, som 

beräknas som summan av bärverkets tyngd och tyngden av de övriga 

byggnadsdelarna. Nyttig lasten på balkongens bjälklag är en variabel last som verkar 

vertikalt och nedåtriktat, där lasten baseras på last från inredning och personer. Snö- 

och vindlasten är variabla laster som utgår ifrån bärverkets utformning och bärverkets 

geografiska placering. Snölasten verkar vertikalt och nedåtriktat, medan vindlasten 

verkar vinkelrätt mot bärverkets yta. (Isaksson, Mårtensson et al., 2017) 

 

Vindlasten på balkongen kan alltså agera vertikalt, både uppåt- och nedåtriktad samt 

horisontellt. Enligt Kapitel 3.2.4.2 behöver inte nyttig lasten och snölasten kombineras 

vid dimensionering av balkonger. 

3.3.2 Brottgränstillstånd 

Den vanligaste dimensioneringen i brottgränstillstånd utförs enligt Fallet STR som 

benämns enligt engelskan STRucture. Verifieringen i fallet utgörs genom att kontrollera 

att den dimensionerande lasteffekten är mindre än eller lika med den dimensionerande 
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bärförmågan gällande moment, tvärkraft eller normalkraft. Fallet STR använder två 

olika ekvationer, som definieras enligt Ekvation 6.10a och Ekvation 6.10b från Tabell 

B-3 i EKS 10 (Boverket, 2015), se Figur 3.2. 

 
Figur 3.2 – Tabell B-3 från EKS 10 (Boverket, 2015). Qk,1 är huvudlasten och Ψo,i är lastkombinationsfaktorer som 

tillhör variabla laster. 

Ogynnsam och gynnsam riktning på lasterna beror på hur stora lasterna är och vilken 

riktning lasterna agerar. Eftersom egentyngden, nyttig lasten och snölasten agerar 

vertikalt i nedåtriktning, anses uppåtriktad vindlast som gynnsam då vindlasten 

motverkar de andra lasterna. På liknande sätt är egentyngden gynnsam om endast en 

uppåtriktad vindlast agerar på balkongen. 

 

Den dimensionerande lasten i brottgränstillståndet är det högsta värdet som ges av 

ekvationerna i Figur 3.2. 

3.3.3 Bruksgränstillstånd 

Bruksgränstillstånd använder sig av tre olika lastkombinationer som benämns 

Karakteristisk, Frekvent och Kvasi-permanent. Lastkombinationerna används vid 

dimensionering mot permanent skada, mot tillfällig olägenhet respektive mot 

långtidseffekter som krypning (Isaksson, Mårtensson et al., 2017). 

Lastkombinationerna beräknas enligt Ekvation 6.14b, Ekvation 6.15b respektive 

Ekvation 6.15b från SS-EN 1990 (Swedish Standards Institute, 2010), och kan ses i 

Ekvation 1, Ekvation 2 och Ekvation 3 nedan. 

 

𝑄𝑘,𝑘𝑎𝑟 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 + 1,0 ∙ 𝑄𝑘,1 + 𝛹0,𝑖 ∙ 𝑄𝑖               (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 1) 

𝑄𝑘,𝑓𝑟𝑒𝑘 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 + 𝛹1,1 ∙ 𝑄𝑘,1 + 𝛹2,𝑖 ∙ 𝑄𝑖            (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2) 

𝑄𝑘,𝑘𝑣𝑎𝑠𝑖 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 + 𝛹2,𝑖 ∙ 𝑄𝑖                                   (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3) 
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där:  𝑄𝑘,1 är huvudlasten,  

𝑄𝑘,𝑖  är övriga variabla laster och 

𝛹𝑗,𝑖  är lastkombinationer för variabla lasten j. 

 

De dimensionerande lasterna är det högsta värdet som ges av de möjliga 

lastkombinationerna. 

3.3.4 Brandlastfall 

Utöver gränstillstånden finns även ett lastfall för olyckor, med avseende på explosion, 

brand eller påkörning av fordon (Isaksson, Mårtensson et al., 2017). Examensarbetet 

tar endast hänsyn till brandlastfallet och arbetets använda teori under 

dimensioneringen presenteras i Kapitel 3.4.2.3. 

3.4 MATERIALET KL-TRÄ 
Materialet KL-trä, som är förkortningen av korslaminerat trä är en massiv träskiva som 

består av korslagda brädskikt, se Figur 3.3. Materialet kan användas i väggar, bjälklag 

och balkonger. Antalet och tjockleken på KL-träskivans brädskikt kan varieras för att 

anpassas till önskad utformning, men KL-träskivan består minst av tre (3) brädskikt 

och alltid ett ojämnt antal brädskikt. (Svenskt Trä, 2017) 

3.4.1 Materialegenskaper 

KL-träskivans huvudbärriktning går längs de yttersta brädskiktens riktning eftersom 

majoriteten av brädskikten är starkast i den riktningen. Huvudbärriktningen definieras 

som x-riktning, se Figur 3.3, men kan även benämnas som styv eller längsgående 

riktning. KL-träskivan y-riktning är alltså tvärs huvudbärriktningen, som kan benämnas 

som vek eller tvärsgående riktning. 

 
Figur 3.3 - Hämtat från Figur 3.5 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017). 
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Svenskt Trä (2017) beskriver att trämaterialets variationer utjämnas på grund av de 

korsvis lagda brädorna. Egenskapsskillnaderna minskas även av samma anledning. 

På grund av brädskikten kan rullskjuvning uppstå, vilket innebär att träfibrerna glider 

eller rullar mellan varandra vid skjuvspänning tvärs fibrerna. Rullskjuvningen medför 

större skjuvdeformationer och lägre tvärkraftsbärförmåga. En KL-träskiva som består 

av kantlimmade brädskikt har en högre hållfasthet för rullskjuvning jämfört med en KL-

träskiva som inte har kantlimmade brädor, enligt Tabell 3.6 i KL-trähandboken 

(Svenskt Trä, 2017). 

Även längsskjuvning kan uppstå, vilket är skjuvning parallellt med fiberriktningen. 

(Svenskt Trä, 2017) 

 

Svenskt Trä (2017) beskriver att KL-träskivor uppvisar en lägre styvhet i 

huvudbärriktning jämfört med tvärspända plattor, där alla brädskikt går parallellt med 

varandra. KL-träskivor har dock en högre hållfasthet tvärs huvudbärriktningen på grund 

av att brädskikten i den riktning bidrar till hållfastheten.  

KL-träskivans brandegenskaper är goda på grund av att antändningen är trög och 

materialet brinner långsamt. Under brand bildas också ett kolskikt, som skyddar KL-

träskivans inre delar. KL-träskivans förkolning sker i en saktare takt om brädskikten är 

kantlimmade enligt Kapitel 7.2.1 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017). 

3.4.2 Dimensionering av KL-trä 

Dimensioneringen utgår normalt från hållfastheter utifrån den nedre 5-procentfraktilen, 

det vill säga värdet som statistiskt sett underskrids i fem (5) fall av 100. På 

motsvarande sätt, men med utgångspunkten från medelvärdet istället för 5-

procentframtilen, bestäms KL-träskivan karakteristiska styvhetsvärden samt 

elasticitetsmodul och skjuvmoduler. (Svenskt Trä, 2017) 

Dimensioneringen av KL-trä kan antingen utföras enligt balkteori eller som 

tvådimensionella bärande plattor och skivor. Dimensioneringen enligt balkteorin är 

enklare, men dimensioneringen bör utföras i både x- och y-riktning, alltså i längs- och 

tvärsgående balkar. 

3.4.2.1 Brottgränstillstånd 

Svenskt Trä (2017) beskriver att draghållfasthet i brädorna som är närmast skivans 

ytor och tvärskiktens rullskjuvhållfasthet är avgörande i brottskedet.  

KL-träskivor ska kontrolleras för krafterna och laster som agerar på KL-träskivan. En 

del av de redovisade kontrollerna i Kapitel 3.3 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017) 

är kontroll av: 

• tryckspänning,  

• böjspänning,  

• skjuvspänning. 
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3.4.2.2 Bruksgränstillstånd 

Svenskt Trä (2017) beskriver att dimensionering i bruksgränstillstånd ska vanligtvis 

inkluderar kontroll av nedböjning, svikt och vibrationer. Även långtidsdeformationer kan 

kontrolleras. 

3.4.2.3 Brandlastfall 

Det finns ingen brandberäkningsmetod för KL-trä i SS-EN 1995-1-2, som gäller för 

trämaterial under brandpåverkan. Kapitel 7 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017) 

beskriver dock dimensioneringsmetoden av KL-träskivan för brandlastfallet. 

 

Den dimensionerande lasten beräknas med hjälp av Ekvation 7.2 i KL-trähandboken, 

som presenteras i Ekvation 4. 

 

𝑄𝑘,𝑓𝑖 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 + 𝛹1,1 ∙ 𝑄𝑘,1 + 𝛹2,𝑖 ∙ 𝑄𝑖            (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4) 

 

KL-träskivan använder i brandlastfallet, till skillnad från brott- och 

bruksgränstillståndet, 20-procentfraktilen för hållfasthetsvärdena. KL-träskivans 

hållfasthetsvärden beräknas därför om från 5-procentfraktilen till 20-procentfraktilen, 

vilket betyder att värdet statistiskt sett underskrids 20 fall av 100 understiger. Det vill 

säga att hållfasthetsvärdena ökar i jämförelse med 5-procentfraktilen. (Svenskt Trä, 

2017) 

 

KL-träskivan kan dimensioneras enligt en metod med reducerat tvärsnitt. Skivans 

effektiva tvärsnitt beräknas då med hjälp av förkolningen av KL-träskivan. (Svenskt 

Trä, 2017) 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
I det här kapitlet presenteras och analyseras arbetets resultat från intervjustudien, 

framtagningen av arbetsprocessen samt verifieringen av arbetsprocessen. 

4.1 SAMMANFATTNING AV CHECKLISTAN 
Utifrån intervjuerna har en checklista för arbetsprocessen tagits fram, se Bilaga D. 

Arbetsprocessen centreras kring konstruktörens arbete att utforma och dimensionera 

balkonger i trähus. I kapitlet som följer kommer checklistan sammanfattas och 

analyseras utifrån respondenternas olika åsikter.  

I Figur 4.1 sammanfattas dock arbetsprocessen som en figur, som baserats från 

gemensamma aktiviteter som respondenterna har tagit upp under intervjuerna. 

Diskussion inom och mellan aktörerna betecknas med talbubblor. De böjda pilarna 

betecknar en iterativ process, där diskussionen och aktiviteterna kan behövas 

upprepas flera gånger för att få fram den bäst möjliga balkonglösningen. 

 

                            

                            

                                                  

                                                   
Figur 4.1 – Generell beskrivning av den framtagna arbetsprocessen för utformning av balkonger. Dimensionering 
förkortas till ”Dim.”. 

Checklistan har en rad olika förutsättningar som beskriver när och hur checklistan 

kan användas, som presentera högst upp i checklistan. Checklistan har sedan delats 

upp i Generella tips, Arbetsgång och Typlösningar, med tillhörande underrubriker. 
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4.1.1 Generella tips 

Arbetsprocessen att utforma och dimensionera balkonger i trähus involverar olika 

aktörer vid olika tillfällen i processen. Oavsett vilken aktören, intern eller extern, och 

tidpunkt i processen, är dialogerna med aktörerna viktiga för att arbetsprocessen ska 

flyta på bästa möjliga sätt (Respondent 1, 2018). Det är även viktigt att kommunicera 

med projekteringsledaren om hens styrning kan förbättras eller förtydligas samt om 

olika aktörer är oense. Projekteringsledaren kan inte styra om aktörerna, om hen inte 

vet att det finns ett problem. 

I dialogerna är det också viktigt att fråga varför, och inte bara hur, en aktör vill utforma 

balkongen och dess infästningar. Det kan ge en ökad förståelse, som i sin tur kan 

skapa bättre lösningar. Det vill säga lösningar som uppfyller anledningen till aktörens 

åsikter, fast på ett annat sätt som har beskrivits, vilket Mendelsohn (1997) också 

beskriver, se Kapitel 3.1.3. Den ökade förståelsen och dialogen kan även förminska 

eller eliminera prestige som uppstått mellan olika teknikslag och aktörer. (Respondent 

1, 2018, Respondent 5, 2018) 

 

Checklistan bör inkludera ett begränsat antal framtagna typlösningar. Respondent 2 

(2018) anser att ett begränsat antal typlösningar, som i vissa projekt kan vara 

överdimensionerade, är bättre än att ständigt utforma nya lösningar för varje projekt. 

Vid återanvändning av ett begränsat antal typlösningar kan projekteringstiden 

förkortas, vilket gör att arvodet minskas. Återanvändningen möjliggör även att 

konstruktören har mer tid för att kreativt ta fram nya eller förbättra befintliga lösningar. 

Respondent 2 (2018) beskriver även att upprepningen bör förminska 

produktionskostnaderna med desto fler utföranden av en typlösning.  

Reitman och Hall (1990) beskriver dock att ett för lågt antal typlösningar kan leda till 

höga förluster på grund av överdimensioneringen, se Kapitel 3.1.4. I samma kapitel 

beskriver de också att för många standardlösningar vanligtvis ökar 

produktionskostnader. Antalet typlösningar måste därför vägas genom att hitta 

balansen mellan överdimensionering och projektspecifika lösningar samt deras 

effekter. 

Respondent 3 (2018) beskriver att en konstruktörs arbete sällen är densamma och 

att konstruktören därför måste vara en problemlösare. Respondent 2 (2018) håller med 

genom att beskriva att balkonger kräver mycket detaljarbete och att byggnadens 

uppbyggnad, specifikt interaktionen med ytterväggens beklädnad, påverkar 

balkonglösningarna. Eftersom byggnader ser ut och är uppbyggda på olika sätt, kan 

typlösningarna därför behöva justeras eller utöka utbudet av typlösningar för att 

typlösningarna ska kunna användas. 

 

Samtidigt som återanvändning av typlösningar kan förkorta utformningstiden, kan 

standardiserade beräkningsmetoder eller program även tas fram för typlösningarna för 

att förkorta dimensioneringen eller kontrollen av typlösningarna (Respondent 2, 2018). 
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4.1.2 Arbetsgång 

Den framtagna arbetsprocessen innehåller en arbetsgång som beskriver hur 

konstruktören ska, bör och/eller kan utföra utformningen och dimensioneringen av 

balkonger i trähus. Den beskrivna arbetsgången är den bästa i dagsläget, men det 

förtydligas att arbetsgången inte är heltäckande, se Bilaga D under Förutsättningar. 

4.1.2.1 Uppstart 

Arbetsgångens beskrivning påbörjas med ett kapitel som heter Uppstart. I kapitlet 

presenteras dels vad som bör utföras vid starten av utformningen, men också hur 

arbetet bör utföras.  

Respondent 3 (2018) beskrev att projektets underlag och premisser bör fastställas 

så tidigt som möjligt för att undvika problem och frågor under arbetets gång. 

Fastställningen kan motverka och dokumentera ändringar i kundens krav och detaljer, 

som Salem, Solomon et al. (2006) beskriver som en problematik med 

konstruktionsprojekt, se Kapitel 3.1.1. Dokumentationen om besluten kan vara till hjälp 

att omförhandla och styrka efterfrågan av mer pengar eller en förskjuten leveranstid. 

Arbetsgången bör därför starta med ett startmöte där konstruktör, beställare, arkitekt 

och, om möjligt, entreprenör och brandkonsult bör deltaga. Projektets underlag och 

premisser bör diskuteras, där punkter har delats upp under rubrikerna Krav och 

rekommendationer, Utseende och Konstruktion samt Ansvarsområden. 

 

Under Krav och rekommendationer behandlas beställarens krav på balkongens drift 

och underhåll; säkerhets- och byggnadsklasser som påverkar balkongens brandkrav 

samt kommunens detaljplan som reglerar mark- och vattenanvändningen. 

Under Utseende behandlas balkongens storlek och placering med avseende på 

detaljplanen samt utvändig ljudexponering; materialval utifrån utseende och 

beställarens eventuella materialleverantör; samt balkongens övriga utseende gällande 

inglasning, tak och avvattningssystem. 

Under Konstruktion behandlas entreprenörens vanor att bygga samt valet av 

balkongtyp och balkongplatta. Entreprenörens byggnadsvanor kan påverka hur 

balkongen ska utformas, medan valet av balkongtyp och balkongplatta ofta styrs av 

beställare och arkitekt utifrån utseende samt drift- och underhållskrav. 

Under Ansvarsområden behandlas vilken aktör som ansvarar för att redovisa vad på 

sina ritningar. Respondent 1 (2018) beskrev att en tidig ansvarsfördelning kan 

förhindra ofullständigt redovisade eller dubbelredovisade detaljer som inte 

överensstämmer med varandra. Hen beskrev att ansvarsfördelningen ofta utförs under 

upphandlingen, men att den även bör fastställas under uppstartsmötet. 

 

Det kan vara svårt att fastställa samtliga punkter som är beskrivna i Bilaga D under 

Uppstart under ett möte på grund av att konstruktören och de andra aktörerna måste 

utvärdera och ta ställning till punkternas möjliga svar. Diskussionen bör därför pågå 
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under en period där lösningar bollas mellan aktörer för att kunna utforma den bästa 

möjliga balkonglösningen. 

4.1.2.2 Dimensionering av huvudkomponenter 

För att undvika dubbelarbete bör dimensioneringen inte påbörjas innan balkongtypen 

och balkongplattans utformning är fastställd. Därför antas det att balkongtypen och 

balkongplattans utformning är fastställd vid dimensioneringens start. 

Dimensioneringen presenteras först i huvuduppgifter, för att sedan presentera ett 

mer detaljerat tillvägagångssätt. 

 

Dimensioneringen av huvudkomponenterna, som är balkongens balkongplatta, 

balkar, pelare, dragstag etc., ska utföras för tre olika tillstånd med avseende på vilken 

balkongtyp och balkongplatta som valts. De tre tillstånden kallas i fortsättningen för 

lastfall och är som följer: 

• Brottgränstillstånd – som används vid kontroll av inre brott och deformationer 

i bärverket, 

• Bruksgränstillstånd – som används vid kontroll av nedböjning, svikt och 

vibrationer, impulshastighetsrespons etc., och 

• Brandlastfall – som används vid kontroll av inre brott i bärverket under och 

efter ett brandförlopp. 

Lastfallen förklaras även i Kapitel 3.3. 

 

Dimensioneringen av huvudkomponenterna kan utföras på valfritt sätt, men 

programvaror kan i många fall hantera komponenternas komplexitet på ett enklare och 

snabbare sätt än handberäkningar (Respondent 1, 2018, Respondent 3, 2018, 

Respondent 4, 2018).  

Respondent 1 (2018) och Respondent 3 (2018) förespråkar en programvara som 

heter StatCon, som hanterar balkar och pelare i limträ samt i konstruktionsvirke och 

tvärspända KL-träskivor (det vill säga KL-träskivor som bär i en riktning). 

Programvaran använder byggnadens dimensioner, klimatdata knutet till byggplatsen 

och förinställda materialegenskaper. Programvaran kan beräkna komponenternas 

egentyngd utifrån komponentens dimensioner och materialegenskaper. Nyttig lasten 

och snö- och vindlasterna som agerar på komponenterna bestäms genom att manuellt 

ange formfaktorer och liknande. 

 

Utöver dimensioneringen ska komponenternas beständighet utvärderas utifrån 

beställarens drifts- och underhållskrav. 

Tillvägagångssätt 

Dimensioneringen bör påbörjas med en lastberäkning för att få fram balkongernas 

arealaster, det vill säga antalet kilonewton per kvadratmeter (kN/m2). Lasterna av och 

på balkongen inkluderar: 
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• Egentyngd – som är en permanent nedåtriktad last som beräknas utifrån 

materialegenskaperna och dimensionerna, 

• Nyttig last – som är en variabel nedåtriktad last och hämtas från SS-EN 1991-1-

1 (Swedish Standards Institute, 2011) och medföljande gammafaktorer från EKS 

10 (Boverket, 2015), 

• Snölast – som är en variabel nedåtriktad last och beräknas enligt SS-EN 1991-1-

3 (Swedish Standards Institute, 2005) och medföljande gammafaktorer från EKS 

10, där: 

• Snölasten bör inkludera snöfickor om risk finns att snö ansamlas på 

balkongen på grund av ras från högre belägna byggnader och vid hinder, 

som heltäckande balkongräcken, och 

• Vindlast – som är en variabel last och beräknas enligt SS-EN 1991-1-4 (Swedish 

Standards Institute, 2008) och medföljande gammafaktorer från EKS 10, där 

• Vindlasten på balkongen kan vara betydande om balkongplattan är lätt, 

vilket de flesta träbalkongerna är, samt om balkongen är belägen i höga 

byggnader, där 

• Vindlasten kan beräknas på olika sätt, antingen enligt antagandet att 

balkongen utgör ett platt tak, enligt vindlasten som agerar på intilliggande 

väggen, eller enligt andra principer i SS-EN 1991-1-4, där 

• Den högsta vindlast, både nedåtriktad eller uppåtriktad, ska användas. 

 

Laster kombineras sedan till olika lastkombinationer för de olika lastfallen. 

Balkongens nyttig last och snölast behöver inte kombineras enligt EKS 10 (Boverket, 

2015) eftersom lasten från människor, möbler, etc. (nyttig last) troligtvis inte agerar på 

balkongen samtidigt som snö ligger på balkongen. De förekommande 

lastkombinationerna är då: 

• Egentyngd + Nyttig last 

• Egentyngd + Snölast 

• Egentyngd + Vindlast 

• Egentyngd + Nyttig last + Vindlast 

• Egentyngd + Snölast + Vindlast 

Det kan även behövas fler lastkombinationer, om det både finns nedåtriktad och 

uppåtriktad vindlast. Antalet lastkombinationen kan även bli färre för vissa lastfall, 

eftersom en del av lastfallen beaktar gynnsamma och ogynnsamma riktningar på 

lasterna, se Kapitel 3.3. 

 

Lastfallen, brott- och bruksgränstillstånd samt brandlastfall, beräknas enligt 

föreskrivna ekvationer i Bilaga D för varje möjlig lastkombination. Den största 

nedåtriktade och uppåtriktade lasten antas som dimensionerande och används i de 

följande kontrollerna. 
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Komponenterna ska kontrolleras för inre brott och deformationer i 

brottgränstillståndet, medan endast inre brott behöver kontrolleras i brandlastfallet för 

de dimensionerande lasterna med avseende på böj-, skjuv-, tryck- och 

dragspänningar, etc. Beroende på vilken typ av komponent som ska kontrolleras samt 

komponentens material, varierar metoden för kontrollerna. 

I bruksgränstillståndet ska komponenterna kontrolleras för nedböjning, svikt och 

vibrationer, impulshastighetsrespons, etc. 

 

Dimensioneringen av huvudkomponenterna ska kontrolleras med egenkontroll samt 

redovisas i protokoll. Samtliga respondenter i konstruktörsrollen förklarar att deras 

företag har ett kvalitetssystem där egenkontroller inkluderas. Respondent 1 och 

Respondent 4 (2018) beskriver även att beräkningarna granskas av en extern part, 

som kan vara en konstruktör i samma företag som inte involverats i projektet eller en 

helt extern konstruktör.  

4.1.2.3 Detaljutformning och dimensionering av infästningskomponenter 

Detaljutformningen bör innehålla detaljer vid möten mellan olika balkongkomponenter, 

genomföringar av ytterväggens beklädnad samt vid mötet av balkongplattan och 

ytterväggen på olika ställen längs mötet, se Bilaga D. 

 

Detaljutformningen bör starta genom att ta fram några skisser på detaljförslag för att 

ha som diskussionsmaterial med övriga aktörer. Det är viktigt att tänka på fukt-, ljud- 

och brandsäkerheten vid framtagningen av skisserna samt tillgängligheten i form av 

höjdskillnaden mellan byggnadens innergolv och balkongens ytskikt. 

 

Detaljerna ska sedan diskuteras om genom en dialog med beställare, arkitekt, 

sakkunniga och, om möjligt entreprenör, för att skapa en så bra lösning som möjligt. 

Viktiga punkter att ta upp är:  

• Räckets infästning i balkongplattan och eventuellt i ytterväggen,  

• Detaljutformningen för att förhindra störningar i form av ljud och vibrationer från 

balkongen och in i byggnaden, 

• Detaljutformningen för att förhindra brandspridning från en balkong till en annan, 

mellan en balkong och in i byggnaden, samt balkongkomponenternas 

brandskydd, och 

• Detaljernas skydd mot fuktskador i balkongkomponenterna och i den anslutande 

ytterväggen. 

Dimensionering av infästningskomponenter 

Då detaljernas utformning är fastställd ska infästningskomponenterna dimensioneras i 

samtliga lastfall med de dimensionerande lastkombinationerna. Kontrollen i brott- och 

brandlastfallet sker på samma sätt som för balkongens huvudkomponenter. Kontrollen 

i bruksgränstillstånd har avgränsats bort i examensarbetet, men ska ändå utföras enligt 



Balkonger i trähus – Systematisering av konstruktionsarbete 33 

   

gällande Svensk Standard med avseende på vilket material som 

infästningskomponenterna är gjorda av. 

 

Metoden för att dimensionera infästningskomponenterna varierar beroende på hur 

komponenterna ser ut och vilket material de är gjorda av, men Respondent 1 (2018) 

och Respondent 4 (2018) specificerar att infästningskomponenterna oftast 

dimensioneras med hjälp av handberäkningar då infästningskomponenterna inte har 

samma komplexitet som balkongens huvudkomponenter. 

 

Byggnadens konstruktion ska även kontrolleras för eventuella laster från 

infästningar. Byggnaden kan behöva lokala förstärkningarna vid infästningarna om den 

ursprungliga konstruktionen inte klarar av att bära lasterna. (Respondent 1, 2018) 

 

Dimensioneringen av infästningskomponenterna ska också kontrolleras med 

egenkontroll samt redovisas i protokoll. Dimensioneringen bör, på samma sätt som för 

balkongens huvudkomponenter, granskas av extern part. 

4.1.2.4 Upprättning av ritning 

Då samtliga komponenter är utformade och dimensionerade ska ritningar över 

balkongen renritas utifrån skisserna och komponenternas framtagna dimensioner. 

Ritningarna bör inkludera minst en måttsatt planritning, sektioner som visar 

balkongens bärande system samt detaljerna som tagits upp i Kapitel 4.1.2.3. 

Ritningarna ska kontrolleras i en egenkontroll samt bör granskas av en intern 

konstruktör innan utskick till beställare. Justera ritningarna enligt kommentarerna från 

den interna konstruktören och skicka sedan ritningarna till beställaren. 

 

Beställaren kan i sin tur granska ritningarna själva, eller granska med hjälp av en 

extern part. Justera eventuella kommentarer från beställaren och skicka de justerade 

ritningarna tillbaka till beställaren. 

4.1.2.5 Montagebeskrivning 

En montagebeskrivning bör anordnas tillsammans med platschef och eventuell 

planingenjör för att beskriva vilken ordning och hur montaget av balkongen ska ske 

(Respondent 1, 2018). Respondent 4 (2018) påpekar även att materialhanteringen 

under och innan monteringen är viktig att beskriva i montagebeskrivningen för att 

säkerställa att balkongen upprätthåller sin beständighet och bärkapacitet. 

Respondent 1 (2018) gav även ett tips att balkonger, i samarbete med en bygghiss, 

kan vara en bra metod att ta in material i byggnaden under byggtiden. Metoden kan 

förhindra användandet av andra transportmetoder för material, exempelvis kranar. 

4.1.2.6 Uppföljning 

Uppföljning av balkongens utformning och dimensionering bör ske för att kunna 

förbättra arbetsprocessen och typlösningarna. Ett möte tillsammans med beställare, 

de sakkunniga och montörerna kan ge återkoppling för att förbättra de framtagna 
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balkong- och infästningslösningarna. Respondent 1 (2018) beskriver dock att det kan 

vara svårt att skapa en vilja att hjälpa till i förbättringsarbetet om inte samma aktörer 

och företag arbetar i flera projekt tillsammans.  

Respondent 5 (2018) beskriver att uppföljning i form av erfarenhetsåterföring nästan 

alltid sker i större projekt. Uppföljningen handlar då mest om hur projektet har gått och 

vad som kan förbättras. Hen beskriver även att studiebesök kan ske på byggplatsen 

där bilder tas som underlag för diskussion om hur den estetiska utformningen blivit. 

Varken Respondent 6 eller Respondent 8 (2018) har inte medverkat i andra aktörers 

uppföljnings- eller förbättringsarbeten. Respondent 7 (2018) berättar att hen brukar 

vara med i granskningsomgångar för att kontrollera att aktörerna har följt 

ljudskyddsbeskrivningen, men hen har inte deltagit i någon annan typ av uppföljnings- 

och förbättringsarbeten efter att bygghandlingarna har granskats. 

 

Brunsson och Jacobsson (2000) poängterar att företagsledningen endast spenderar 

en liten del av deras arbete för framtidsplanering, samt att de inte har tillgång till bra 

nog information för att utföra utvecklingsarbete. Ett internt möte med projektets 

konstruktörer, det vill säga en temporär arbetsgrupp, bör då kunna utveckla själva 

arbetsprocessen genom att dra slutsatser från praktisk erfarenhet och föra vidare 

synpunkterna till en permanent grupp, som bär ansvaret för utvecklingen av 

arbetsprocessen.  Arbetsprocessens utveckling tas även upp i Kapitel 4.1.3. 

4.1.3 Utveckling av checklistan 

Checklistan för arbetsprocessen kan presenteras i PDF-format som är tillgänglig för 

alla. Checklistan ska även finnas i ett format som kan redigeras för att undvika 

upprepande fel på grund av fel i arbetsprocessen och för att möjliggöra kontinuerlig 

utveckling av arbetsgången och typlösningarna utefter dagslägets förändringar. 

Ansvaret för redigeringen av arbetsprocessen bör dock specificeras till en person, en 

avdelning eller liknande med erfarenhet av beräkningsgångar, beräkningsverktyg etc. 

Vem som helst ska dock kunna tycka till om arbetsprocessen och typlösningarna samt 

föreslå förändringar för att checklistan ska användas och utvecklas under reglerade 

former. (Respondent 1, 2018) 

Checklistans utvecklingsmetod beskrivs mer utförligt i Bilaga D under 

Förutsättningar, där kontaktperson och kontaktsmetod specificeras av företaget eller 

avdelningen som använder checklistan. 

4.1.4 Checklistans applicerbarhet och användning 

Respondent 1 (2018) saknar en gemensam arbetsgång som tar upp vilka aktiviteter 

som ska utföras och när, men förklarar att erfarna konstruktörer ofta har utvecklat en 

arbetsgång genom vana. Nyare konstruktörer har dock sällan erfarenheten som kan 

krävas för att skapa en egen arbetsgång. Den gemensamma arbetsprocessen kan på 

det sättet förenkla involveringen av nyare konstruktörer genom att undvika omarbeten 

på grund av fel på aktivitetsordningen.  
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Checklistan ger även en visualisering för hur långt utformningen och 

dimensioneringen har kommit, vilket överensstämmer med det Berggren, Grubb et al. 

(2001) och Salem, Solomon et al. (2006) beskriver, se Kapitel 3.1.2. Utöver själva 

processtegen har även tips inkluderats för att hjälpa till under utformningen och 

dimensioneringen av balkongen. Checklistan kan också vara till hjälp i egenkontrollen 

för att kontrollera att nödvändiga processteg har utförts. 

 

Respondent 4 (2018) är dock skeptisk gällande checklistans applicerbarhet då hen 

ser en systematiserad arbetsgång som en utopi som inte kan förekomma i branschen. 

Hen förklarar att förutsättningarna i projekt ofta förändras under projektets gång 

eftersom konstruktörens arbete beror på andra aktörers arbete, vilket även Salem, 

Solomon et al. (2006) beskriver, se Kapitel 3.1.1. Hen specificerar att frågor och 

synpunkter från aktörer uppkommer kontinuerligt under arbetets gång som förhindrar 

konstruktörens möjlighet att arbeta enligt en bestämd arbetsordning. 

Än fast konstruktören kan behöva utföra utformningen och dimensioneringen i en 

annan ordning som beskrivits i arbetsprocessen, anses checklistan för 

arbetsprocessen vara till hjälp för att hålla koll på vad som utförts och vad som kan 

vara bra att tänka på under processtegen. Balkongtypernas beskrivningar, som tillhör 

arbetsprocessen, samt arbetsprocessens inkluderade typlösningar, kan också vara till 

hjälp för att snabbare och på ett enklare sätt utforma balkonger. 

 

Respondent 1 (2018) påpekar vikten av en bra projekteringsledare för att dialogerna 

mellan aktörerna ska kunna förbättras. Arbetsprocessen tar upp att kommunikationen 

mellan aktörerna är viktig, se Generella tips i Bilaga D, men checklistan kan inte styra 

projekteringsledare eller konstruktörer som inte vill följa den framtagna 

arbetsprocessen. Hen anser därför att det är viktigt att företagets styrning sprider 

vikten av att kommunicera med projektets aktörer samt att se till att arbetsprocessen 

används och utvecklas kontinuerligt. 
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4.2 BALKONGTYPER 
De fyra olika balkongtyperna som tagits upp under intervjustudien presenteras var för 

sig. 

4.2.1 Beskrivning av balkongtyper 

Åsikter varierar angående vilken balkongtyp som är vanligast, men utifrån empirin är 

balkongtyp 1 och balkongtyp 2 de två vanligaste balkonger i dagsläget, där balkongtyp 

2 har majoriteten. 

Beskrivningar som gäller oavsett balkongtyp presenteras i Kapitel 4.2.1.1. De två 

vanligaste balkongtyperna, typ 1 och typ 2, presenteras utförligt i Kapitel 4.2.1.2 

respektive Kapitel 4.2.1.3, medan de två balkongtyperna som används mest sällan, 

endast presenteras med en beskrivning av deras lastupptagande system. 

Balkongernas beskrivningar från vardera respondent för respektive balkongtyp 

beskrivs i detalj i Bilaga C. 

4.2.1.1 Generell beskrivning av balkong 

Utifrån empirin har beskrivningar tagits fram oavsett vilken balkongtyp som används. 

Beskrivningarna delas upp i underrubriker för olika kunskapsområden. 

Estetik 

Materialvalet i balkongen påverkar balkongens estetiska utseende. Materialet trä har 

beskrivits som mjukare och naturligare än betong- och kompositmaterial och arkitekten 

föredrar att balkonger i trähus ska utformas med så mycket trä som möjligt för att 

behålla husets träkänsla. Oavsett stomvalet i balkongplattan kan balkongen behålla 

träkänslan med trätrall. 

Fukt 

Balkonger i norrläge är mer utsatta än andra lägen eftersom balkongen utsätts för 

sol under färre och kortare perioder, vilket betyder att konstruktionen torkar ut saktare. 

Snö som ansamlas på balkonger med norrläge smälter också i en kortare takt än andra 

väderstreck. 

Trätrall bör utformas med luftning på minst tio (10) millimeter mellan tätskikt och 

trätrallens underkant för att förbättra beständigheten av trallen. 

Balkongplattans stomme kan utformas som horisontell eller som lutande. På kort sikt 

tar horisontella balkongplattor inte skada, men på mycket lång sikt försämras 

konstruktionens beständighet och till slut, bärförmågan, genom fuktskadade 

komponenter som till slut ruttnar. Lutande stommar har därför fördelen att vatten 

naturligt rinner av balkongen ovanpå tätskikt. 

Byggnadens fuktsäkerhet ökar desto färre infästningspunkter, där fukt kan tränga in 

i byggnaden genom otätheter. Oavsett hur många och var infästningspunkterna är 

placerade, är infästningspunkternas täthet viktig. Ett större antal infästningspunkter 

med bra täthet, anses därför bättre än färre infästningspunkter som har sämre täthet. 

Balkongens fuktsäkerhet kring plåtar och bleck bör utformas med sekundärtätning, i 

form av en vattentät duk, för att förhindra fuktskador på grund av läckage kring plåtarna 
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och blecken. Underkanter av fönster och dörr bör monteras med sekundärtätning innan 

karmar monteras samt bakom och under andra vattenavvisande plåtar och dylikt. 

Akustik 

Ljud och vibrationer från balkonger brukar inte utgöra några problem, eftersom 

balkonger sällan är så stora att antalet steg från en sida till en annan sida av balkongen 

överstiger ett fåtal steg. Det finns dock stegljudskrav som gäller från balkongen och in 

till granne i en annan lägenhet, medan inga ljudkrav finns inom sin egen bostad. 

Bostadsbjälklag som är lägenhetsskiljande ska vara avvibrerat både uppåt och nedåt. 

Om det invändiga bjälklaget klarar kravet för att vara lägenhetsskiljande, uppnås 

stegljudskravet från balkongen automatiskt. 

Ljudkällor utifrån och in i byggnaden regleras även, i form av krav från trafikbuller och 

liknande. Akustiker kan därför inkluderas i planeringen var balkonger bör och kan 

placeras. Akustiker kan även inkluderas i utformningen av balkonger och byggnader 

som placeras i områden med hög trafikbullernivå. En inglasad balkong kan i sådana 

fall utgöra en lokal bullerskärm för att byggnaden ska klara ljudkraven. 

Balkongplattor som är uppbyggda med korsande komponenter är att föredra 

akustikmässigt. Minskad kontaktyta, riktningsändringar och byten av 

materialegenskaper förhindrar att stegljud kan fortplanta sig in i byggnaden. Större 

balkonger och balkonger som löper större risk för stegljud, kan utformas med 

stomljudsisolerande material som tätskikt. 

Brand 

Brandkravet på balkongerna varierar beroende på byggnadens byggnadsklass och 

balkongernas säkerhetsklass. Konstruktören måste därför fastställa säkerhetsklassen 

och byggnadsklassen innan den brandsakkunniga kan fastställa balkongens 

brandsäkerhetsklass och brandkraven. 

Balkongens huvudkomponenter ska dimensioneras enligt brandkraven. Balkongens 

infästningskomponenter ska utformas och dimensioneras i samma klass (gällande 

bärförmåga, täthet och isolerande brandklass) som balkongens huvudkomponenter. 

Brandskydd i form av skivor eller panel kan krävas på undersidan av balkongplattor 

i trä för att klara ytskiktskraven. Andra huvud- och infästningskomponenter kan behöva 

brandskyddas på annat sätt för att klara brandkraven. 
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4.2.1.2 Balkongtyp 1 – Pelare till mark 

Balkongtypen kan ses i Figur 4.2. 

 
Figur 4.2 - 3D-rendering av balkongtyp nummer 1. Balkongplattan är den mörkare orange-bruna plattan, pelarna 

är vita och balkarna är ljusgula. 

Användning 

Åsikter varierar när balkongtypen bör och kan användas med avseende på hur 

många våningar som byggnaden har. Utifrån respondenternas svar har balkongtypen 

användningsområde kommit fram till följande. Balkongtypen bör endast användas om 

byggnaden har två till fyra (2–4) våningar, där balkongtypen är vanligt förekommande 

i tvåvåningshus. Balkongtypen kan dock användas i högre byggnader, upp till sex (6) 

våningar, men problemen med ojämna sättningar och krympningar blir större ju högre 

byggnaden är, se Konstruktion – Lastupptagande beskrivning. 

Användningen av balkongtypen kan också begränsas, på grund av en misstanke från 

Respondent 8 (2018) att balkongtypen är den dyraste att uppföra av de fyra 

balkongtyperna. 
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Användningen av balkongtypen kan uteslutas på grund av att pelarna tar anspråk av 

marken som är definierad i områdets detaljplan, vilket är kommunens reglerande 

dokument för mark- och vattenanvändning (Boverket, 2014). Detaljplanen måste därför 

kontrolleras för att fastställa av balkongtypen får användas och eventuellt minska 

byggnadens storlek för att använda balkongtypen och samtidigt följa anvisningarna 

som specificerats i detaljplanen. 

Konstruktion – Lastupptagande beskrivning 

Balkongtyp 1 bär lasterna som benämningen anger, det vill säga från balkongplattan 

till marken via pelare och eventuellt förstärkande balkar, se Figur 4.2. 

Balkongtypen anses som den enklaste av de fyra balkongtyperna att konstruera 

eftersom en del av lasterna på balkongen färdas ner till marken, vilket betyder att 

balkongen påverkar byggnadens konstruktion så lite som möjligt.  

 

Pelarnas placering kan variera, där några exempel är i yttre hörnen av balkongen, 

som figuren visar, längs sidokanterna eller längs framkanten av balkongen. 

Placeringen kan antingen angränsa till balkongplattans kanter eller placeras en bit från 

kanterna. 

Pelarna kan antingen vara kontinuerliga, det vill säga att de sträcker sig från marken 

till den högsta balkongen, eller delas pelarna och sträcker sig endast från en 

balkongplatta till en annan som figuren visar. 

För att balkongkonstruktionen ska vara helt fristående från byggnaden, kan pelare 

placeras intill fasaden. Det kan vara användbart vid om- eller tillbyggnation av 

balkonger till befintliga byggnader. 

 

Balkar kan krävas för att förstärka konstruktionen om själva balkongplattan inte klarar 

att bära lasterna till pelarna. Balkarnas placering beror på balkongplattan bärande 

riktning. Den övre balkongplattan bär i den kortare riktningen, från ytterväggen till 

framkanten av balkongen, där balken placeras längs framkanten av balkongplattan. 

Den undre balkongplattan bär i den längre riktningen, från ena kortsidan till en andra, 

där balken placeras längs både sidokanterna av balkongen. 

 

Ojämna sättningar mellan byggnadens och balkongernas grunder kan uppstå 

eftersom byggnaden är tyngre än balkongens konstruktion. Uttorkning och krympning 

av horisontella träkomponenter i byggnaden, som komprimeras lättare än pelare som 

står i fiberriktningen, kan orsaka ytterligare ojämnheter mellan byggnaden och 

balkongerna. Sättningarna kan orsaka att balkongerna börjar luta mot byggnaden som 

kan orsaka fuktproblem och svårigheter att öppna utåtgående dörrar. 

Estetik 

Balkongens utförande med pelare möjliggör även en friare utformning och bättre 

tillgänglighet jämfört med de andra balkongtyperna, såvida pelare kan placeras vid 

balkongplattans yttre hörn. 
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Fukt 

I Kapitel 4.2.1.1 beskrivs det att fuktsäkerheten ökar desto färre infästningspunkter. 

Balkongtyp 1 bör därför vara bättre fuktmässigt, eftersom infästningarna i byggnaden 

kan utföras mindre samt med ett färre antal än övriga balkongtyper. 

Akustik 

Balkongtypen anses som den bästa akustikmässiga balkongtypen eftersom 

balkongtypen inte behöver förankras i byggnaden i lika hög grad som de andra 

balkongtyperna. 

Arbetsprocess 

Hänsyn till byggnadens krympning och sättningar måste tas med i dimensioneringen 

av balkongtypen för att förhindra ogynnsam lutning på balkongplattan (mot 

byggnaden). Hänsyn kan tas genom att utforma pelarna kortare från början för att tillåta 

krympning av byggnadens horisontella delar samt sättningar i byggnaden. 
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4.2.1.3 Balkongtyp 2 – Dragstag ovan balkongplatta 

Balkongtypen kan ses i Figur 4.3. 

 
Figur 4.3 - 3D-rendering av balkongtyp nummer 2. Dragstagen är de lutande stålstängerna i figuren. 

 Användning 

Balkongtypen medför en enklare och snabbare montering, eftersom monteringen av 

balkongerna inte beror på varandra i lika hög grad som balkongtyp 1. Dragstaget kan 

dock försvåra inglasning av en balkong, specifikt om dragstaget utförs enligt alternativ 

2. 

Konstruktion – Lastupptagande beskrivning 

Balkongtyp 2 bär lasterna från balkongplattan till byggnadens konstruktion via 

dragstag som fästs nära balkongplattans framkant (långsidan i figuren) och i 

ytterväggens bärande konstruktion, samt vid infästningarna av balkongplattan i 

ytterväggen bärande konstruktion, se Figur 4.3 för 3D-rendering.  

Eftersom balkongerna bärs av byggnadens konstruktion kommer inte problemet med 

ojämna krympningar och sättningar mellan balkongerna och byggnadens att ske 

(jämför med balkongtyp 1), utan balkongerna följer byggnadens rörelse. Nackdelen 
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med balkongtypen är dock att byggnaden måste bära lasterna från och av balkongen, 

vilket kan leda till att byggnaden måste förstärkas lokalt vid infästningarna för att uppnå 

tillräcklig bärkapacitet. 

 

Balkongtypens dragstag kan utformas på två olika sätt. Det första sättet, som vidare 

kallas för alternativ 1, göms bakom balkongräcket, vilket kan ses enligt den övre 

balkongen i Figur 4.3.  

Dragstagets andra alternativ, som vidare kallas för alternativ 2, dras upp till väggen 

och syns ovanför balkongräcket. En vanlig utformning av dragstaget är då att fästa 

dragstaget intill bjälklaget våningen över, för att eventuellt undvika att byggnaden ska 

behöva förstärkas vid infästningarna. En principlösning av alternativ 2 kan ses i den 

nedre balkongen i Figur 4.3.  

Dragstagsalternativ 1 kan begränsa balkongens djup eftersom dragstagets hävarm 

och vinkel blir kortare och mindre, som i sin tur påverkar dragstagets bärförmåga. 

Medan dragstagsalternativ 2 ger en längre hävarm och en större lutning mellan 

balkongplattan och dragstaget, vilket möjliggör en djupare balkong. 

Vid användning av dragstagsalternativ 2 kan även balkongplattans infästning till 

väggen och dragstagets infästning i väggen kombineras, om balkongerna är placerade 

rakt ovanför varandra som i figuren. Fördelen med infästningskombinationen är att 

lasterna från balkongplattan och dragstaget motverkar varandra, vilket minskar 

balkongernas påverkan på byggnadens konstruktion. 

Estetik 

Infästningen av dragstaget kan gömmas bakom ytterväggens fasadskikt och 

utformas med endast en tunn plåt som sticker ut, vilket förbättrar balkongens estetiska 

utseende. 

Dragstaget enligt alternativ 1 är att föredra för att balkongens utseende ska bli mer 

tilltalande, på grund av att dragstaget inte syns samt att balkongens utsikt inte skyms 

av dragstaget. 

Fukt 

Balkongtyp 2 anses som mest utsatt för fuktproblem av de två vanligaste 

balkongtyperna, på grund av det större antalet infästningspunkter. 

Dragstag enligt alternativ 2 kan placeras i ett skyddat läge under en övre 

balkongplatta, vilket betyder att risken för att fukt ska tränga in i byggnaden är mindre 

jämfört med alternativ 1. Dragstag enligt alternativ 1 placeras i ett mer oskyddat läge, 

vilket gör att fukt kan tränga in i väggen om det slagregnar mot väggen och infästningen 

inte är tät. 

Dragstagets infästning i balkongplattan kan placeras på olika sätt, antingen på 

ovansidan av eller i kanten på balkongplattan. Oberoende var dragstaget fästes in, ska 

infästningen utformas för att säkerställa balkongens fuktsäkerhet genom tätning vid 

genomdrag i tätskikt eller liknande. 
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Akustik 

Risken för störning genom att vibrationer från balkongplattan ska fortplanta sig i 

dragstaget och orsaka vibrationer i väggen anses som låg. Balkongplattans infästning 

i ytterväggen måste dock utformas för att vibrationer inte ska fortplantas sig in i 

byggnaden, se Kapitel 4.2.1.1 gällande Akustik. 

Brand 

Dragstagen och dess infästningar är känsliga för brand eftersom komponenterna är 

bärande och dessutom svåra att brandskydda. 

Arbetsprocess 

Dragstagen och dess infästningar ska dimensioneras för brand och eventuellt 

brandskyddas för att uppnå balkongens brandkrav, se Kapitel 4.2.1.1 gällande Brand.  
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4.2.1.4 Balkongtyp 3 – Tryckstag/konsol under balkongplatta 

Konstruktion – Lastupptagande beskrivning 

Balkongtyp 3, som benämns ’tryckstag eller konsol under balkongplatta’, bär lasterna 

från balkongplattan till byggnadens konstruktion via en underliggande konsol som 

fästes i byggnadens konstruktion enligt Figur 4.4, eller ett tryckstag som endast är den 

lutande delen av konsolen. 

 
Figur 4.4 - 3D-rendering av balkongtyp nummer 3. 
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4.2.1.5 Balkongtyp 4 – Fritt hängande balkong eller utkragande bärverk 

Balkongtyp 4, som benämns ’fritt hängande balkong’ eller ’balkong med utkragande 

bjälklag’. Balkongtypen är den balkongtyp som föredras av arkitekter eftersom 

balkongens bärande system är som minst synligt av beskrivna balkongtyper. 

Balkongtypen är vanlig i betongkonstruktioner, där balkongplattan enkelt kan spännas 

in i byggnadens konstruktion. Arkitektens första idé brukar därför se ut som 

balkongtypen, men på grund av svårigheter att spänna in balkongen, är balkongtypen 

ovanlig i träbyggnader. 

Konstruktion – Lastupptagande beskrivning 

Balkongtyp 4 kan bäras på olika sätt, se Figur 4.5. Den övre balkongen i figuren visar 

alternativet där balkongplattan spänns in i byggnadens konstruktion i mötet av 

balkongplattan och byggnadens bärande stomme (alternativ 1) samt alternativet där 

det invändiga bjälklaget förlängs ut genom ytterväggen för att skapa balkongplattan i 

sig (alternativ 2). Den nedre balkongen visar alternativet där det invändiga bjälklaget 

förlängs ut genom ytterväggen och bär balkongplattan (alternativ 3). 

 
Figur 4.5 - 3D-rendering av balkongtyp nummer 4.  
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4.3 UTFORMNING OCH DIMENSIONERING 

4.3.1 Utformning 

Utformningen av balkonglösningen påbörjades utifrån projektets befintliga ritningar. 

Ritningarna specificerade att balkongen var av typ 2, dragstag ovan balkongplatta, där 

dragstagets dras till bjälklagen ovanför balkongplattan, det vill säga dragstagsalternativ 

2. Dragstagets tillverkare, produkt och diameter var specificerat på ritningarna. Även 

balkongräckets utseende var inritat i ritningarna. 

Balkongplattan var specificerad som en prefabricerad stålbalkong, men eftersom 

många prefabricerade balkonger dimensioneras genom provning (Respondent 3, 

2018), valdes balkongplattan istället till en lutande KL-träskiva, med en överbyggnad 

för att skapa en plan yta av trätrall. Valet gjordes utifrån antagande att prefabricering 

var viktigt, utifrån att byggnadens bärande konstruktion utfördes i samma material samt 

för att minimera felkällor vid tillverkningen genom att minimera antalet 

balkongkomponenter. 

Utformningen av balkongräcket och dess infästning i balkongplattan antogs enligt 

projektets befintliga ritningar, men dimensioneringen av balkongräcket och 

infästningarna har avgränsats bort. Räckets höjd kontrollerades dock mot 

bestämmelserna i BBR. Enligt Kapitel 3.2.4 ska balkongräcket minst vara 1,1 meter 

högt, vilket balkongräcket är, se Bilaga E. 

 

Utformningen av infästningskomponenterna baserades dels på projektets befintliga 

ritningar, men även på en skiss som ritats upp under intervjun med Respondent 1 

(2018), som presenteras i Figur B3 i Bilaga B. 

 

Utformningen har resulterat i ritningar, se Bilaga E, men också i 3D-renderingar. 

Balkongens totala utseende kan ses i Figur 4.6. Balkongplattans utseende uppifrån 

kan ses i Figur 4.7. Figur 4.8 visar samma vy, men vissa material har helt eller delvist 

skurits bort för att visa hur de gömda infästningskomponenterna ser ut.  

På liknande sätt visar Figur 4.9 respektive Figur 4.10 samma infästningar fast 

underifrån. Figur 4.11 respektive Figur 4.12 visar dragstagets övre infästning utseende 

utan respektive med materialskärning för att visa gömda infästningskomponenter. 
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Figur 4.6 - Balkongens utseende. 
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Figur 4.7 - Utseendet av balkongen uppifrån och fokuserat på infästningen av dragstaget i balkongplattan samt 

infästningen av balkongplattan i ytterväggen. 

 

 
Figur 4.8 - Utseendet av balkongen uppifrån och fokuserat på infästningen av dragstaget i balkongplattan samt 

infästningen av balkongplattan i ytterväggen. Materialen har delvist eller helt skurits bort för att visa gömda 

infästningsdelar. 

Balkongplattans utformning baseras på Figur B6 i Bilaga B, där balkongplattans 

bärande stomme lutar mot balkongens framkant. Balkongplattans lutning har hämtats 

från projektets befintliga ritningar, vilket var en lutning på 1:50 (cirka 1,15°). Enligt 

Träbalkonger ska lutningen på plattan översida vara 1:100 (cirka 0,6°) (Pousette, 

Sandberg et al., 2011) för att vatten inte ska ansamlas på balkongen då nedböjningar 

sker. Eftersom balkongplattan har utformats med en lutning som är större vad som 

specificerat i Träbalkongen, bör risken för vattenansamlingar vara mindre än om 

balkongplattan utformats med en lutning på 1:100. 
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Ovanpå KL-träskivan, placeras ett tätskikt för att vattnet som faller på balkongplattan 

ska rinna av balkongen. Tätskiktet som ska vara beständigt och anpassat för 

utomhusbruk. Tätskiktet visas inte i Figur 4.8, men den ska placeras mellan de 

snedkapade reglarna och KL-träskivan. De snedkapade reglarna är till för att skapa en 

horisontell, plan yta att gå på samt för att distansera trätrallen från tätskiktet, som 

Respondent 6 (2018) förespråkat. Distansen mellan tätskiktet och underkanten av 

trätrallen har utformats till 22 mm, vilket är mer än dubbla distansen som Respondent 

6 (2018) angivit, se Generella beskrivningar i Bilaga C. 

 

Vid KL-träskivans bakkant, det vill säga långsidan som angränsar till ytterväggen, 

dras en vattenavvisande plåt upp längs insidan av ytterväggens luftspalten för att leda 

bort eventuell fukt från infästningen och upp på tätskiktet för att säkerställa att fukt inte 

kan ledas in i ytterväggen konstruktion. Bakom och under plåten monteras en 

sekundärtätning i enlighet med kommentar från Respondent 6 (2018).  

Eftersom ytterväggens bärande konstruktion (KL-träväggen) är placerad närmare 

ytterväggens insida än ytterväggens utsida, krävdes en förstärkande triangelplåt som 

för att bära balkongen. En delad, vibrationsdämpande kudde är placerad mellan den 

horisontella plåten och KL-träskivan för att säkerställa att vibrationer inte kan färdas 

från balkongen och in i byggnaden. 

Infästningen av balkongplattan i ytterväggen är placerad vid ändarna av 

balkongplattans långsida enligt Detalj 3-B i Bilaga E. Infästningarna estetiska utseende 

förbättras genom att täcka infästningen och skruvarna med en täckplåt. 

Se Detalj 3-A i Bilaga E.  

 

Vid KL-träskivans framkant placeras en fotplåt, som är insänkt i KL-träskivan, och 

tätskiktet dras över plåten i enlighet med Figur 9.3 i Träbalkonger (Pousette, Sandberg 

et al., 2011). Plåten ska utformas för att förhindra att vatten rinner in på balkongens 

undersida och för att undvika att det droppar vatten på en undre balkong, vilket kan 

orsaka irritation enligt Respondent 3 (2018). 

Dragstagets infästning i balkongplattan har utformats för att gömma större delar av 

infästningen. Det ska dock finnas inspektionsmöjligheter i form av luckor eller 

borttagbar trall för att kunna kontrollera infästningen och eventuellt efterdra skruvar 

och bulten. 

Se Detalj 2-A i Bilaga E 
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Figur 4.9 - Utseendet av balkongen underifrån och fokuserat på infästningen av dragstaget i balkongplattan samt 

infästningen av balkongplattan i ytterväggen. 

 

 
Figur 4.10 - Utseendet av balkongen underifrån och fokuserat på infästningen av dragstaget i balkongplattan 

samt infästningen av balkongplattan i ytterväggen. Materialen har delvist eller helt skurits bort för att visa gömda 
infästningsdelar. 

KL-träskivans undersida täcks med en fibercementskiva för att klara av 

ytskiktskraven vid brand. Fibercementskivan monteras med en luftspalt för att KL-

träskivan ska kunna andas.  
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En vattenavvisande plåt monteras vid underkanten av balkongplattan för att leda bort 

eventuellt fukt från ytterväggen samt för att förbättra balkongen estetiska utseende 

underifrån. Plåten ska monteras för att ge möjlighet att lufta fasaden enligt Detalj 4 i 

Bilaga E. 

 

 
Figur 4.11 - Utseendet av den övre infästningen av dragstaget. 

 

 
Figur 4.12 - Utseendet av den övre infästningen av dragstaget. Materialen har delvist eller helt skurits bort för att 

visa gömda infästningsdelar. 



52  Kapitel 4: Resultat och Analys 

 

Dragstagets infästning i ytterväggen har också utformats för att gömma undan så 

mycket av infästningen som möjligt, vilket överensstämmer med kommentarer från 

Respondent 4 (2018), se Kapitel 4.2.1.3. Infästningsplåten sticker ut 50 millimeter som 

antagit enligt projektets befintliga ritningar. Infästningsplåtens lutning antogs 

densamma som dragstaget för att förenkla lastöverföringen till byggnaden. 

4.3.2 Respondenters synpunkter på utformning och dimensionering 

Efter dimensionering och upprättningen av ritningarna skickades ritningarna till 

samtliga respondenter som deltagit i arbetet. Återkopplingen sammanfattas och 

utvärderas. Åtgärderna utifrån återkopplingen skrivs för vardera punkt. 

Utformningens iterativa process anses som nödvändig för att få fram de bästa möjliga 

balkonglösningarna, eftersom återkopplingen har påpekat problem och andra punkter 

med de framtagna balkonglösningarna. Kunskapen och de andra synsätten från de 

andra aktörerna förbättrar balkonglösningarna och kan på det sättet säkerställa att 

lösningarna uppfyller de gällande kraven. 

4.3.2.1 Dragstaget 

Respondent 8 (2018) påpekar att det är viktigt att skydda dragstaget mot brand. Ritning 

K-20-6-001 i Bilaga E justeras genom att lägga till en text om att dragstaget bör 

brandskyddas. Metoden för och hur mycket dragstaget ska brandskyddas har inte 

specificerats eftersom branddimensioneringen av dragstaget har avgränsats bort.  

Kapitel 9.3 i Träbalkonger (Pousette, Sandberg et al., 2011) beskriver att ett M20-

dragstag som bär en balkongplatta av komposit, har enligt tester tillräcklig bärförmåga 

vid brand. Eftersom dragstaget har en diameter på 20 millimeter, se Bilaga E, kan 

dragstaget vara tillräckligt för brandlastfallet. 

 

Respondent 2 (2018) ser ett problem med balkonglösningen gällande säkerheten. 

Hen påpekar att ett barn skulle kunna klättra med hjälp av dragstaget och falla över 

balkongräcket. I Kapitel 3.2.4.1 stärker BBR kommentaren eftersom balkonger ska 

enligt Avsnitt 8:232 (Boverket, 2018) utformas för att begränsa risken för 

barnolycksfall.  

Pousette, Sandberg et al. (2011) specificerar att dragstagets lutning ska minst ha en 

lutning på 45 grader och Figur 8.5 i Träbalkonger (Pousette, Sandberg et al., 2011) 

överensstämmer översiktligt med balkongens utformning. Dragstagets lutning, som är 

60 grader, bör därför inte vara ett problem, vilket betyder att placeringen av dragstagets 

infästning i balkongplattan är betydande. 

Infästningen är placerad så nära KL-träskivans sidokant som möjligt, se Kapitel 

F.14.1.4.1 i Bilaga F, vilket betyder att dragstaget inte kan flyttas närmare sidokanten 

med samma typ av infästning. Figur 8.14 i Träbalkonger (Pousette, Sandberg et al., 

2011) visar en sektion av en balkongplatta som består av en KL-träskiva och 

dragstagets vinkel ligger mellan 60 och 70 grader, vilket överensstämmer med arbetets 

balkonglösning. Lösningen bör därför kunna användas, men balkongräcket längs 
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balkongplattans sidokant kan utformas högre än det övriga räcket för att eliminera 

risken för barnolycksfall. 

Infästningen av dragstaget kan även förflyttas till kanten på KL-träskivan för att 

minska möjligheten att klättra genom att minimera distansen mellan balkongräcket och 

dragstaget. Den infästningslösningen måste dock kontrolleras för krockar mellan 

dragstaget och balkongräcket. 

4.3.2.2 Balkongräcket 

Respondent 5 (2018) anser att balkongräcket bör vara av trä för att bibehålla 

träkänslan i byggnadens stomme och fasadbeklädnad. Ingen justering utfördes 

eftersom räckesutformningen avgränsats bort i arbetet och helt baserats på projektets 

befintliga ritningar. 

4.3.2.3 Balkongplattans utformning och Genomföringar 

Respondent 6 (2018) påpekar att det finns risk att fukt stängs inne under tätskiktet som 

placeras ovanpå KL-träskivan, men enligt intervjun med respondenten skulle hen inte 

vilja utföra balkongen utan tätskikt ovanpå KL-träskivan. Kapitel 1.7 i KL-trähandboken 

(Svenskt Trä, 2017) beskriver att balkonger ska utföras med skydd mot nederbörd med 

en elastisk beläggning som tillåter rörelser utan risk för sprickbildning. Balkongplattan 

utformas därför fortfarande med tätskiktet, men tätheten vid genomföringarna i 

tätskiktet är en kritisk del i balkongens fuktsäkerhet. 

Respondent 1 (2018) påpekade att bultens genomföring är en av de platserna som 

tätskiktet punkteras och fukt kan orsaka fuktskador på KL-träskivan. Ritningarna 

justerades genom att lägga in en förtydligande text att genomföringarna ska tätas med 

tätningsmassa, se Detalj 2-B i Bilaga E. 

Balkongplattan utformades även med glespanel på undersidan av KL-träskivan som 

möjliggör att skivan kan andas och luften ledas bort. 

 

Respondent 6 (2018) påpekar även att genomföringen av infästningsplåten genom 

fasadbeklädnaden i Detalj 1-A i Bilaga E, måste tätas för att förhindra fuktskador i 

ytterväggen. Ritningen justeras även här med en förtydligande text att genomföringen 

ska tätas efter monteringen. 

4.3.2.4 Balkongplattans infästning i ytterväggen 

Akustik 

Respondent 4 (2018) är fundersam om vibrationskuddarna krävs vid balkongplattans 

infästning i ytterväggen, då byggnadens bjälklag klarar kravet för lägenhetsskiljande 

bjälklag. Respondent 7 (2018) instämmer i det Respondent 4 funderar kring, enligt 

intervjun med akustikern. Respondent 7 (2018) förtydligade dock att om en infästning 

är sämre utförd, kan ytterligande säkerhetsåtgärder på annan plats vara nödvändiga 

för att förhindra att vibrationer färdas in i byggnaden. 

Balkongens utformning justerades inte utifrån funderingen från Respondent 4 (2018) 

för att säkerställa den akustiska utformningen samt att kostnaden av 
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vibrationskuddarna bör vara mindre än kostnaden att justera infästningen i efterhand 

om problem uppstår. 

Fukt och Brand 

Respondent 1 (2018) föreslår att KL-träskivans djup ska förlängas genom att 

förskjuta KL-träskivans bakkant till utkanten av ytterväggens isoleringsskikt för att 

förbättra balkonglösningen fukt- och brandsäkerhet, se Detalj 3-A i Bilaga E. 

Förlängningen avser en sträcka om 76 millimeter, vilken hen anser inte vara betydande 

för KL-träskivans dimensionering. Ingen justering utfördes dock på grund av att 

examensarbetets tidsrum inte tillät större ändringar. 

En förlängning av KL-träskivan bör dock förbättra balkongens brandtäthet, på grund 

av materialbytet från isolering till KL-trä då KL-träskivan brinner sakta och är tät. 

 

Respondent 6 (2018) noterade att infästningarna av balkongplattan till ytterväggen 

var bra utformade med plåtar och sekundärtätning. Respondent 1 (2018) eftersökte 

dock förtydligande pilar som visar hur luftningen av fasaden sker, vilket justerades 

genom text och luftningspilar. 

4.3.2.5 Dragstagets infästning i ytterväggen 

Respondent 4 (2018) påpekar att de två översta skruvarna i Detalj 1-A i Bilaga E 

riskerar att hamna i ändträ, vilket leder till att skruvarna inte har full kapacitet, som i sin 

tur leder till att skruvförbandet inte blir lika starkt som beräknat.  

Respondent 1 (2018) påpekar samma problematik, men anger en lösning genom att 

förtydliga att skruvarna ska skruvas in vinkelrätt mot träfibrerna i ett av brädskikten. 

Hen föreslår även att infästningen kan förflyttas nedåt för att slippa problemet helt. 

Förflyttningen skulle då orsaka en ändring av dragstagets vinkel, vilket skulle påverka 

dimensioneringen av andra balkongkomponenter.  

Förflyttningen utfördes inte eftersom justeringen inte skulle kunna genomföras inom 

examensarbetets tidsrum. Valet gjordes även utifrån arbetets antagande att 

byggnadens konstruktion kommer att bära lasterna utan förstärkning, samt att ingen 

kontroll av byggnadens konstruktion inkluderas i arbetets verifiering. Ritningen justeras 

dock genom att lägga till en förtydligande text enligt den första föreslagna lösningen, 

se Detalj 1-D. 

Placeringen av infästningen i en typlösning bör dock placeras på så sätt att 

skruvförbandet endast hamnar i KL-träväggen. 
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4.3.3 Dimensionering 

Balkongens dimensionering utfördes med antagandet att de agerande lasterna är 

jämnt utbredd på balkongen, det vill säga att lasterna per arealenhet är densamma 

över hela balkongen.  

Kontrollerna har utförts genom att kontrollera komponenternas utnyttjandegrader, 

som beräknas genom att dela den dimensionerande lasteffekten med den 

dimensionerande bärförmågan. 

Balkongräcket har avgränsats bort i dimensioneringen. 

4.3.3.1 Laster 

Balkongens agerande laster beskrivs i Kapitel 3.3.1 och är beräknade i Kapitel F.3 i 

Bilaga F. Positiva laster är nedåtriktade. 

 

Balkongplattans karakteristiska egentyngd beräknades till cirka 0,88 kN/m2. 

Balkongens karakteristiska nyttig last är 3,5 kN/m2. 

Den karakteristiska snölasten beräknades till 1,6 kN/m2. Inga snöfickor antogs för att 

förenkla beräkningarna. 

Vindlasten som agerar på balkongen beräknades med tre (3) olika antagande, där 

den valda karakteristiska vindlasten hade det största beloppet från metoderna. Den 

karakteristiska vindlasten beräknades till -1,25 kN/m2, det vill säga att vindlasten är 

uppåtriktad och vill lyfta balkongen. 

4.3.3.2 Lastfall 

Lastfallen, Brottgränstillstånd, Bruksgränstillstånd och Brandlastfallet, presenteras i 

Kapitel 3.3.2, Kapitel 3.3.3 respektive Kapitel 3.4.2.3. Beräkningarna presenteras i 

Kapitel F.4.4 i Bilaga F. 

Balkongens möjliga lastkombinationer presenteras i Kapitel 4.1.2.2 och 

lastkombinationen med störst belopp bestämdes som dimensionerande. Eftersom 

vindlasten var uppåtriktad, beräknades brottgränstillståndet för både en nedåtriktad 

och uppriktad dimensionerande last. 

Brottgränstillstånd 

Den nedåtriktade, dimensionerande lasten i brottgränstillstånd beräknades till 6,31 

kN/m2 och var från lastkombinationen med endast nyttig last som variabel last.  

Den uppåtriktade, dimensionerande lasten i brottgränstillstånd beräknades till -0,99 

kN/m2 och var från lastkombinationen med endast vindlast som variabel last. 

Bruksgränstillstånd 

Den dimensionerande lasten i bruksgränstillstånd för karakteristisk lastkombination 

beräknades till 4,38 kN/m2 och var från lastkombinationen med endast nyttig last som 

variabel last. 

Den dimensionerande lasten i bruksgränstillstånd för frekvent lastkombination 

beräknades till 2,63 kN/m2 och var från lastkombinationen med endast nyttig last som 

variabel last. 
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Den dimensionerande lasten i bruksgränstillstånd för kvasi-permanent 

lastkombination beräknades till 1,93 kN/m2 och var från lastkombinationen med endast 

nyttig last som variabel last. 

Brandlastfallet 

Den nedåtriktade, dimensionerande lasten i brottgränstillstånd beräknades till 2,63 

kN/m2 och var från lastkombinationen med endast nyttig last som variabel last. 

4.3.3.3 Dimensionering av balkongplatta 

Endast balkongplattans bärande stomme har dimensionerats för samtliga lastfall som 

beskrivs i Kapitel 3.3. Balkongplattans övriga komponenter kontrolleras inte. 

Balkongplattans bärande stomme, som utförts som en lutande KL-träskiva, 

förenklades genom att anta att KL-träskivan var horisontell under dimensioneringen.  

 

KL-träskivan dimensionerades för brottgränstillståndet och brandlastfallet genom att 

kontrollera böj- och skjuvspänningar. Även tryckspänningen vinkelrätt mot KL-

träskivans plan kontrollerades i brottgränstillståndet. I bruksgränstillståndet 

kontrollerades KL-träskivans nedböjning, svikt och impulshastighetsrespons. 

Dimensioneringen i brandlastfallet utfördes genom den förenklade metoden om 

kvarvarande tvärsnitt. Branden antogs agera underifrån och beräkningen om 

förkolning av KL-träskivan resulterade i att de två understa skikten faller bort, se Kapitel 

F.5 i Bilaga F. Branddimensioneringen utfördes alltså på en KL-träskiva med tre (3) 

skikt, istället för KL-träskivans ursprungliga fem (5) skikt. 

 

Dimensioneringen av KL-träskivan utfördes med den förenklade balkteorin för båda 

riktningarna, som beskrivs i Kapitel 3.4. KL-träskivans huvudbärriktning kallas i 

nedanstående tabeller för Längsgående, se Kapitel 3.4. KL-träskivan tvärs 

huvudbärriktningen kallas för Tvärsgående i nedanstående tabeller. 

Längsgående ”balk” går längs balkongplattans framkant, som är den längsta kanten. 

Den längsgående balkens lastbredd, som är lastupptagande areans bredd vinkelrätt 

mot riktningen, antogs till en (1) meter och balkens bredd antogs till en (1) meter för 

enkelhetens skull. 

Tvärsgående ”balk” går längs balkongplattans sidokant, som är den kortaste kant. 

Den tvärsgående balkens lastbredd antogs till 1,6 meter, som är halva balkongen 

bredd, och balkens bredd antogs till en (1) meter för enkelhetens skull. 

 

Dimensioneringen av KL-träskivan utfördes dels med programvaran StatCon och 

med handberäkningar. Balkarnas pålagda laster, det vill säga samtliga laster förutom 

egentyngden av KL-träskivan, lades in manuellt i programvaran StatCon. Egentyngden 

av KL-träskivan beräknades dock automatiskt av programvaran. 
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Böjspänning 

Böjspänningar uppstår på grund av böjmoment. I Tabell 4.1, som hämtas från Tabell 

F8 i Bilaga F, presenteras resultaten gällande böjspänningar, i form av 

utnyttjandegrader. Dimensioneringen av KL-träskivan i programvaran StatCon 

presenteras i Bilaga G och handberäkningarna i Bilaga F. 

Tabell 4.1 - Jämförelse mellan resultaten från programvaran StatCon och examensarbetets handberäkningar 

gällande böjspänningar i KL-träskivan. 

Lastfall och Riktning Handberäkning 

[%] 

Programvara StatCon 

[%] 

Längsgående, 

brottgränstillstånd 

16,1… 17,6 

Tvärsgående, 

brottgränstillstånd 

21,5… 16,8 

Längsgående, 

brandlastfall 

9,4… 38,7 

Tvärsgående, 

brandlastfall 

85,8… 248,3 

 

Utnyttjandegraderna i Tabell 4.1 är snarlika i brottgränstillstånden för både 

riktningarna. Handberäkningarna gav en lägre utnyttjandegrad från 

handberäkningarna för längsgående balk, men förhållandet är tvärtom för tvärsgående 

riktning. Anledningen till det varierande förhållandet kan vara att egentyngderna inte 

överensstämmer mellan programvaran och handberäkningen för den tvärsgående 

balken. Egentyngderna överensstämmer inte på grund av att lastbredden är större än 

balkens bredd, vilket gör att programvaran, som automatiskt beräknar KL-träskivans 

egentyngd, exkluderar KL-träskivans egentyngd som överstiger balkens bredd. 

Böjspänningarna överensstämmer inte för brandlastfallet där utnyttjandegraderna är 

mycket högre i resultaten från programvaran StatCon. De dimensionerande 

brandlasterna är densamma, se Kapitel F.4.3 i Bilaga F samt Sida 6 och Sida 12 i 

Bilaga G2. Skillnaden måste därför bero på KL-träskivans materialegenskaper.  

Anledningen till skillnaderna kan vara att programvaran inte kan hantera KL-

träskivans speciella brandberäkning, där hållfasthetskapaciteten för KL-trä vid brand 

är högre, se Kapitel 3.4. Balkarna kommer därför att klara en högre last under 

brandlastfallet. 

 

Eftersom programvaran StatCon ger snarlika eller högre utnyttjandegrader för 

brottgränstillståndet, vilket betyder att bärförmågan är densamma eller lägre i 

programvaran, bör programvaran kunna användas vid dimensionering av KL-träskivor 

i brottgränstillstånd med avseende på skjuvspänning. 

Programvaran StatCon bör dock inte användas för dimensionering i brandlastfallet 

eftersom beräkningsresultaten skiljer sig ifrån varandra med en faktor av 3-4 gånger. 
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Programvarans inställningar kan eventuellt justeras för att möjliggöra användningen 

för branddimensioneringen, men det är inget som kontrollerats under examensarbetets 

gång. 

 

Skjuvspänning 

Skjuvspänningar uppstår på grund av tvärkrafter. Skjuvspänningarna kontrolleras för 

både längsskjuvning, som är skjuvning parallellt med fiberriktningen, och rullskjuvning, 

som innebär att träfibrerna glider eller rullar mellan varandra vid skjuvspänning tvärs 

fibrerna, se Kapitel 3.4. 

I Tabell 4.2, som hämtas från Tabell F10 i Bilaga F, presenteras resultaten gällande 

skjuvspänningar, i form av utnyttjandegrader. Dimensioneringen av KL-träskivan i 

programvaran StatCon presenteras i Bilaga G och handberäkningarna i Bilaga F.  

 

Tabell 4.2 - Jämförelse mellan resultaten från programvaran StatCon och examensarbetets handberäkningar 
gällande skjuvspänningar i KL-träskivan. 

Lastfall, Skjuvningstyp 

och Riktning 

Handberäkning 

[%] 

Programvara StatCon 

[%] 

Längsgående 

längsskjuvning, 

brottgränstillstånd 

3,4 

22,4 
Längsgående 

rullskjuvning, 

brottgränstillstånd 

11,6 

Tvärsgående 

längsskjuvning, 

brottgränstillstånd 

4,6 

16,1 
Tvärsgående 

rullskjuvning, 

brottgränstillstånd 

16,5 

Längsgående 

längsskjuvning, 

brandlastfall 

1,4 

15,6 
Längsgående 

rullskjuvning,  

brandlastfall 

5,1 

Tvärsgående 

längsskjuvning, 

brandlastfall 

3,4 

11,1 
Tvärsgående 

rullskjuvning,  

brandlastfall 

0 
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Det ändrade förhållandet mellan beräkningsresultaten i Tabell 4.2 för långsgående 

och tvärsgående balk i brottgränstillståndet kan, på samma sätt som för 

böjspänningen, bero på att en del av den tvärsgående balkens egentyngd exkluderas 

i programvarans beräkning. 

Skillnaderna i Tabell 4.2 mellan handberäkningarna och programvaran StatCon 

gällande skjuvspänningarna kan även bero på antagandet att KL-träskivan består av 

kantlimmade brädor. KL-träskivor med kantlimmade brädor ger en högre 

rullskjuvhållfasthet än för ej kantlimmade KL-träskivor, se Kapitel 3.4. Det fanns ingen 

inställning i programvaran där valet om kantlimmade brädor kunde specificeras. 

Däremot är det karakteristiska hållfasthetsvärdet för rullskjuvning specificerat till fvk = 

0,7 N/mm2, se Bilaga G1, som gäller för ej kantlimmade brädskikt enligt Tabell 3.6 i 

KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017), istället för 1,1 N/mm2 som gäller för 

kantlimmade brädor och som har använts i handberäkningen. 

 

Vilken skjuvningstyp som beräknats i programvaran specificeras inte, men det bör 

vara rullskjuvning eftersom utnyttjandegraderna är närmast för rullskjuvningen samt 

för att endast det karakteristiska hållfasthetsvärdet för rullskjuvning har specificerats i 

programvarans beräkningsrapport, se Bilaga G1. 

 

Enligt handberäkningen för alla lastfall och riktningar, förutom brandlastfallet för 

tvärsgående riktning, i Tabell 4.2, visar att rullskjuvningen är dimensionerande, vilket 

överensstämmer med beskrivningen i Kapitel 3.4 som hämtats från Kapitel 1.6.1 i KL-

trähandboken (Svenskt Trä, 2017). I brandlastfallet för tvärsgående riktning kan inte 

rullskjuvning uppstå eftersom tillhörande nettostatiska momentet är noll (0), se Bilaga 

F samt Tabell 3.11 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017) för gällande KL-träskiva. 

 

Eftersom programvaran StatCon ger snarlika eller högre utnyttjandegrader för 

brottgränstillståndet, vilket betyder att bärförmågan är densamma eller lägre i 

programvaran, bör programvaran kunna användas vid dimensionering av KL-träskivor 

i brottgränstillstånd med avseende på skjuvspänning. 

Enligt ovanstående rubrik Böjspänning bör programvaran StatCon inte användas för 

dimensionering av KL-träskivor i brandlastfallet. 

 

Tryckspänning 

KL-skivan kontrollerades med avseende på tryckspänning vinkelrätt mot skivans plan 

i Kapitel F.12 i Bilaga F. Endast handberäkningarna utfördes. 

Tryckspänningarna kontrollerades vid KL-träskivans upplag, det vill säga vid den 

underliggande plåten i infästningen av dragstaget till balkongplattan samt vid den 

horisontella plåten i balkongplattans infästning i ytterväggen. 
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Kontrollerna utfördes genom att kontrollera att tryckspänningen var högre än 

tryckförmågan. Bägge kontrollerna visar att upplagsytorna var tillräckligt stora, se 

Kapitel F.12.2.5 i Bilaga F. 

 

Nedböjning 

KL-träskivans kontroll för nedböjning presenteras i Kapitel F.10.6 i Bilaga F. 

KL-träskivans nedböjning kontrollerades mot en godtagbar nedböjning som 

specificerats till L/300, där L är balkens längd. Den godtagbara nedböjningen var då 

10,7 mm respektive 5 mm för den längs- respektive tvärsgående balken. 

 

Den initiala nedböjningen beräknades med avseende på pålagt moment och 

skjuvdeformationer samt den totala initiala nedböjningen. 

Den totala initialnedböjningen handberäknades till 3,3 mm respektive 1,5 mm för 

den längs- respektive tvärsgående balken. Programvaran StatCon beräknade den 

initialnedböjningen till 4 mm respektive 1 mm för den längs- respektive tvärsgående 

balken. Oavsett vilken beräkningsmetod, klarar bägge balkarna den godtagbara 

nedböjningen genom att de understeg gränsen. Resultatet från beräkningsmetoderna 

gav alltså ett resultat som överensstämmer med varandra med en maximal skillnad på 

0,7 mm, vilket anses som ett verifierande resultat.  

 

Den slutliga nedböjningen, som beror bland annat på trämaterialets 

krypningsegenskap, handberäknades till 4,9 mm respektive 2,2 mm för den längs- 

respektive tvärsgående balken. Programvaran StatCon beräknade den slutliga 

nedböjningen till 6 mm respektive 2 mm för den längs- respektive tvärsgående balken. 

Oavsett vilken beräkningsmetod, klarar bägge balkarna även här den godtagbara 

nedböjningen genom att de understeg gränsen. Resultatet från beräkningsmetoderna 

gav alltså ett resultat som överensstämmer med varandra med en maximal skillnad på 

1,1 mm, vilket anses som ett verifierande resultat. KL-träskivan bör alltså kunna 

dimensioneras med hjälp av programvaran StatCon med avseende på nedböjningen. 

 

Svikt och Vibrationer 

KL-träskivans kontroll för svikt och vibrationer presenteras i Kapitel F.11 i Bilaga F. 

Svikten och vibrationerna kontrollerades endast med handberäkningar.  

Balkarna kontrollerades för svikt från ett fotsteg (1 kN punktlast i mitten av en 

balkarnas spann), där gränsvärdet var 1,5 mm och svikten var beräknades till 1 mm 

respektive 0,5 mm. Balkarna klarade alltså gränsvärdet i båda riktningarna. 

Hela KL-träskivans impulshastighetsrespons kontrollerades där gränsvärdet var 

0,150, där aktuell impulshastighetsrespons ska understiga gränsvärdet. Den aktuella 

impulshastighetsresponsen beräknades till 0,006, vilket gör att KL-träskivan är 

godkänd med avseende på svikt och vibrationer. 
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4.3.3.4 Dimensionering av dragstagen 

Dimensioneringen av dragstaget utfördes endast i brottgränstillstånd. Ingen kontroll av 

bruksgränstillståndet och i brandlastfallet har utförts. 

Dragstagets dimensionering för dragande normalkraft utfördes dels med hjälp av 

produktens specifikationer gällande kapaciteter och resulterade i en utnyttjandegrad 

på 10,6 %. 

Dragstagets dimensionering för tryckande normalkraft genomfördes genom 

direktkontakt med tillverkaren eftersom kapaciteterna för tryckande normalkraft inte var 

offentliga. Dimensioneringen presenteras i Kapitel F.13.2.2 i Bilaga F, där 

utnyttjandegraden presenteras till 79,0 %. Eftersom utformningen av balkongen var 

iterativ har dragstagets längd och agerande last ändrats under arbetets gång. 

Uppgifterna som skickades till tillverkaren bör dock ge en högre utnyttjandegrad, 

eftersom både dragstagets längd och den agerande last var längre och större än 

utformningens slutliga resultat, se Kapitel F.13.2.2 i Bilaga F. 

4.3.3.5 Dimensionering av infästningskomponenter 

Infästningskomponenterna, i form av plåtar, svetsar och fästelement (skruvar och 

bultar) har endast kontrollerats i brottgränstillståndet. Ingen bruks- eller 

branddimensionering har alltså utförts. 

 

Dimensionerna på samtliga infästningskomponenterna samt antalet skruvar i 

skruvförbanden är tillräckliga under de antagna förutsättningarna, eftersom samtliga 

utnyttjandegrader för komponenterna ligger under 100 %, se Kapitel F.14.1 till Kapitel 

F.14.3.7.6 i Bilaga F för fullständig redovisning av infästningskomponenternas 

dimensionering. 

 

Respondent 1 (2018) och Respondent 4 (2018) beskriver i Kapitel 4.3.2.5 att de två 

(2) översta skruvarna i skruvförbandet som bär dragstagets infästning i ytterväggen, 

riskerar att hamna i ändträ, vilket gör att skruvförbandet inte blir lika starkt som 

beräknat. Eftersom antagandet att byggnadens konstruktion bär lasterna utan 

förstärkning samt att inga försvagningarna förkommer vid infästningarna, antas det att 

skruvförbandet har full kapacitet. I verkligheten kommer skruvarnas kapacitet inte vara 

fullt 100 %, vilket gör att infästningen bör flyttas nedåt för att undvika problemet. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I det här kapitlet diskuteras resultaten och analysen för att besvara frågeställningarna 

samt att slutsatser ställs upp och förslag på fortsatta studier föreslås. 

5.1 DISKUSSION 
Diskussionskapitlet delas upp för arbetets vardera frågeställningar. Arbetet diskuteras 

även ytterligare för att fördjupa och förtydliga examensarbetet. 

Balkongtyper 

Undersökningen om de förekommande balkongtyperna ska svara på 

frågeställningen som lyder: 

 

Vilka olika typer av balkonger i trähus finns i dagsläget? 

 

Arbetets resultat och analys visar att det finns fyra (4) olika balkongtyper som 

används i trähus i dagsläget. Balkongtypernas bärningssystem består antingen av 

pelare, dragstag ovan balkongplattan, tryckstag eller konsol under balkongplattan eller 

helt eller delvis osynlig infästning vid mötet mellan ytterväggen och balkongplattan. De 

två (2) första balkongtyperna anses som vanligare inom byggnation av trähus, där den 

andra balkongtypen anses som vanligast förekommande i dagsläget. 

Eftersom balkongtyperna grundar sig på teori från arbetets litteratur- och 

kontextstudie och har säkerställts med hjälp av empirin från respondenterna, bör 

balkongtyperna inkludera de förekommande typerna. Respondenternas synpunkter 

och åsikter om de vanligaste förekommande balkongtyperna har sammanfattats till 

beskrivningar för att hjälpa konstruktörer vid utformningen av balkonger i trähus. Även 

de två (2) andra balkongtyperna har beskrivits, men inte i fullt lika hög grad som de 

vanligaste balkongtyperna. 

Dagens arbetsmetoder vid utformning av balkonger i trähus 

Undersökningen om dagens förekommande arbetsmetoder ska svara på 

frågeställningen som lyder: 

 

Vilka metoder för utformning av balkonger används i dagsläget av konstruktörer 

och hur skiljer de sig ifrån varandra? 

 

Resultatet från intervjustudien har visat att konstruktörernas aktiviteter under 

utformnings- och dimensioneringsarbetet för balkonger är snarlika och följer i stora 

drag händelseförloppet som presenterats i arbetets bakgrund, se Kapitel 1.1.  

 

Tillvägagångssättet för utformningen och dimensioneringen skiljer sig dock ifrån 

varandra beroende på respondenternas standardiseringsgrad.  



64  Kapitel 5: Diskussion och Slutsats 

 

Två av respondenterna i konstruktörsrollen, som arbetar med en högre grad av 

prefabricering för byggnadens konstruktion, har utvecklat standardiserade 

balkonglösningar som återanvänds.  

De andra två respondenterna i konstruktörsrollen, som arbetar mer projektbaserat, 

utformar och dimensionerar balkongerna för varje projekt. Utformningen och 

dimensioneringen av balkongerna kan dock utföras utifrån tidigare erfarenheter och 

balkonglösningar. 

Användningen av standardiserade balkonglösningen kan bero på att konstruktörerna 

arbetar med ett standardiserat byggsystem, där förståelsen av systematiserade 

arbetsprocessers och typlösningarnas fördelar redan är tydlig. Konstruktörerna som 

arbetar med mer projektbaserade processer och lösningar kan eventuellt inte ha 

kommit till den insikten ännu. Där anledningen kan vara att byggnaderna skräddarsys 

till beställarens krav och inget standardiserat byggsystem används. Examensarbetet 

kan vara till hjälp för att visa samtliga konstruktörer vilka fördelar som finns vid 

användning av arbetsprocessen, framtagning av typlösningar etc. 

Dagens dimensioneringsmetoder för balkonger i trähus 

Undersökningen angående dagens dimensioneringsmetoder ska svara på 

frågeställningen som lyder: 

 

Vilka dimensioneringsmetoder används i dagsläget och vilka är applicerbara för 

dimensionering av balkonger? 

 

Arbetets teori beskriver att en dimensionering av ett bärverk ska inkludera en kontroll 

av konstruktionssystemets bärförmåga och funktion, utifrån bärverkets dimensioner, 

materialkvaliteter och andra parametrar. Bärverkets olika laster, lastfall och 

lastkombinationer varierar beroende på vilken typ av byggnadsdel som kontrolleras. 

Dimensionering av balkonger ska inkludera en kontroll av brott- och 

bruksgränstillståndet samt i brandlastfallet, där de dimensionerande 

lastkombinationerna för egentyngd, nyttig last, snö- och vindlast ska användas.  

Förutsättningar gällande snö och vind förändras beroende på byggplatsens placering 

och balkong- och byggnadsutformningen, vilket kan förändra lastkombinationerna som 

är dimensionerande. I verifieringen har lastkombinationerna med endast nyttig last 

samt endast uppåtriktad vindlast varit de dimensionerande lastkombinationerna, där 

anledningen anses vara nyttig lastens större storlek än snölasten och att nyttig och 

snölasten inte behöver kombineras. Den dimensionerande uppåtriktade lasten är 

självklar för vindlasten, eftersom endast vindlasten kan agera uppåtriktat. 

 

Metoderna för dimensionering av bärverk varierar beroende på bärverkets material, 

men beskrivs oftast i Svensk Standard för bärverksdimensionering, med undantag från 

till exempel KL-trä, som ännu inte har inkluderats i Svensk Standard. Som en följd av 
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undantaget har en handbok för KL-trä tagits fram som hanterar dimensioneringen av 

materialet.  

 

Dimensioneringen kan enligt empirin utföras med hjälp av programvaror eller med 

handberäkningar. Handberäkningar anses som vanligt förekommande gällande 

dimensioneringen av infästningsdetaljer. Huvudkomponenter, som pelare, balkar, KL-

träskivor med flera, dimensioneras dock oftast med hjälp av programvaror, där 

programvaran StatCon har specificerats för dimensionering av träkomponenter.  

 

Arbetets verifiering har inkluderat en jämförelse mellan resultaten (i form av 

utnyttjandegrader och nedböjningar) från programvaran StatCon och 

handberäkningarna för att kontrollera möjligheterna att använda den föreslagna 

programvaran, där handboken för KL-trä har använts i handberäkningarna eftersom 

en KL-träskiva har antagits som balkongplatta.  

Resultaten och analysen visar att programvaran StatCon bör kunna användas i en 

dimensionering av balkongplattor i KL-trä med liknande storlek som projektet, gällande 

kontrollen i brott- och bruksgränstillståndet. Anledningen är att utnyttjandegraderna 

och nedböjningarna som beräknats för hand och med programvaran är snarlika, eller 

att programvaran har gett högre utnyttjandegrader, som betyder att bärförmågan är 

densamma eller lägre. 

Resultaten och analysen av utnyttjandegraderna för brandlastfallet har dock visat att 

programvaran inte ska användas vid dimensionering i brandlastfallet utan att justera 

programvarans inställningar gällande KL-träskivans bärförmåga i brandlastfallet. 

Anledningen är att det uppstår markanta skillnader mellan de olika 

dimensioneringsmetoderna, där programvarans resultat visar att KL-träskivans 

dimensioner inte är tillräcklig, medan handberäkningen visar tvärtom.  

Justering av programvaran anses kräva specifik kompetens gällande programvaran 

för att resultaten ska bli korrekt. Möjligheten till en sådan justering har inte undersökts 

i examensarbetet och kan eventuellt inte vara möjlig att utföra.  

Framtagning av en standardiserad beräkningsmetod, till exempel i programvaran 

Microsoft Excel, är en lösning för att komplettera användandet av programvaran 

StatCon med dimensioneringen av KL-träskivor för brandlastfallet, se Den framtagna 

arbetsprocessen. 

 

Eftersom balkongens övriga huvudkomponenter, det vill säga dragstaget, samt 

balkongens infästningskomponenter endast har dimensionerats med handberäkningar 

kan inte resultaten jämföras kvantitativt, men utifrån projektets ritningar anses 

dimensionerna som rimliga. På grund av handberäkningarnas nödvändiga resurs 

gällande tid och kunskap, kan en standardiserad beräkningsmetod vara en lösning 

som förbättrar arbetsprocessen, se Den framtagna arbetsprocessen. 
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Systematisering av arbetsprocessen 

Undersökningen angående systematisering av arbetsprocesser ska svara på 

frågeställningen som lyder: 

 

Vilka metoder finns för att utforma en systematiserad arbetsprocess och vilka är 

applicerbara på konstruktionsarbete? 

 

Arbetets teori visar att förekommande metoder för systematisering av arbetsprocess 

i stora drag baseras på LEAN Produktion. Det vill säga skapandet av effektiva 

arbetsprocesser som utförs genom att cirkulärt undersöka arbetsprocessens 

aktiviteter, utforma en aktivitetsordning och tillvägagångssätt, utföra aktiviteterna i den 

framtagna ordningen och tillvägagångssättet, utvärdera och förbättra aktiviteterna och 

ordningen, för att sedan påbörja hela processen igen. 

Metodens första tre (3) steg som beskrivs ovan bör kunna appliceras på 

konstruktionsarbete som helhet eftersom examensarbetet har inkluderat stegen och 

har resulterat i en systematiserad arbetsprocess. Svårigheter att fortsätta utvecklingen 

av arbetsprocessen kan dock uppstå eftersom konstruktionsprojekt oftast är 

projektbaserade. De involverade aktörerna ändras oftast från projekt till projekt, vilket 

kan leda till en ovilja att utföra utvärderings- och förbättringsarbetet för att förbättra en 

arbetsprocess som aktören eventuellt inte kommer involveras i, i ett senare skede. 

För att byggbranschen, där konstruktionsarbete är en del, ska utvecklas måste dock 

prestigen mellan olika företag och teknikslag minimeras och till slut elimineras. 

Utvärderings- och förbättringsarbeten anses som en central del i byggbranschens 

processutveckling mot en effektivare vardag. 

I resultatet beskrivs det att konstruktionsarbete ofta ändras på grund av oförutsedda 

förutsättningar samt frågor och synpunkter från aktörer. Än fast en arbetsprocess 

eventuellt måste justeras för ett projekt, anses det att en gemensam arbetsprocess 

och tillvägagångssätt kan underlätta involveringen av nya, mindre erfarna 

konstruktörer och förtydliga arbetet för både konstruktören samt de externa aktörerna, 

som beställare, arkitekt, sakkunniga etc. En arbetsprocess i form av en checklista kan 

även vara till hjälp för att hålla reda på att utformningen inkluderar alla nödvändiga 

steg. 

Den framtagna arbetsprocessen 

Arbetsprocessen är framtagen för utformning av balkonger i trähus, men delar av 

arbetsprocessen, till exempel arbetsprocessens generella tips och arbetsgångens 

startmöte etc., kan appliceras på konstruktionsarbete i sin helhet eftersom delarna 

specificerar hur ett projekt kan utföras för att få så bra resultat och lösningarna som 

möjligt. Exempelvis specificeras tips för att förbättra dialogerna och förståelsen mellan 

aktörer, upprättandet av ritningar och uppföljning som kan appliceras på vilken typ av 

projekt och utformning som helst. 
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Arbetsprocessen specificerar även att framtagning av standardiserade typlösningar, 

med tillhörande standardiserade beräkningsmetoder, vilket kan förkorta 

projekteringstiden, förhindra felutformning och feldimensionering samt skapa 

möjligheter för mer kreativt utformande av nya typlösningar. En viktig synpunkt som 

tagits upp är att typlösningarna bör utformas för vilken fasad- och byggnadsutformning 

som helst. 

Verifiering av arbetsprocessen 

I diskussionskapitlet gällande dagens dimensioneringsmetoder beskrivs 

verifieringens resultat av arbetsprocessen. Verifieringen och dess felkällor diskuteras 

dock nedan.  

Eftersom både programvaran och handberäkningarna har använt samma styrande 

regelverk som är de gällande regelverken för dimensionering, bör resultaten 

överensstämma med dagens dimensioneringsmetodik med undantaget för 

branddimensioneringen. 

Inom arbetets dimensionering kan felkällor ha uppstått på grund av fel inmatning i 

programvarorna eller i handberäkningar, som utförts med hjälp av programvaran 

Microsoft Excel. På grund av bristande erfarenhet gällande dimensionering för 

materialen, kan även resultatet innehålla felaktigheter samt att dimensioneringen inte 

utförts på bästa möjliga sätt. 

5.2 SLUTSATS 
Arbetets första slutsats är att det går att ta fram en systematiserad arbetsprocess för 

konstruktionsarbete, men arbetsprocessen måste ha en möjlighet till justering under 

arbetsprocessens gång, för att kunna tillgodose förändrade förutsättningar. Förutom 

att arbetsprocessen beskriver arbetsgången, kan arbetsprocessen även vara till hjälp 

för att öka förståelsen av konstruktionsarbete från andra aktörer. 

Utvecklingen av arbetsprocessen kräver dock att prestige mellan företag och 

teknikslag elimineras, för att byggbranschen ska kunna utvecklas. 

En annan slutsats är att fler typlösningar, oavsett byggnadsdel, bör tas fram för att 

förenkla och förkorta tiden för utformning samt säkerställa att utformningen är optimal. 

Tillsammans med typlösningarna kan även beräkningsmetoder tas fram för att förkorta 

projekteringstiden ytterligare och ge mer tid till kreativt tänkande och utformning av nya 

och bättre typlösningar. 

 

En slutsats gällande dimensioneringen i programvaran StatCon är att programvarans 

inbyggda brandberäkningsprogram inte kan hantera KL-träskivans komplexitet. KL-

träskivans brandegenskaper hanteras inte heller av programvara utan att eventuellt 

justera programvarans beräkningsmetodik, vilket kan kräva expertkunskap om 

programvaran. KL-träskivor bör därför kontrolleras för hand. En standardiserad 

beräkningsmetod kan också här vara fördelaktig eftersom beräkningarna för KL-

träskivor är komplexa på grund av de korslagda brädskikten. 
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5.3 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
Examensarbetet kan vidareutvecklas på olika sätt. Dels kan arbetet vidareutvecklas 

genom framtagning av fler typlösningar för samma balkongtyp som tagits fram under 

arbetets gång, men även genom att lägga fokus på andra balkongtyper som 

avgränsats bort i det här arbetet. 

Verifiering av arbetets avgränsade processteg kan också vidareutveckla arbetet och 

säkerställa att arbetsprocessen är rätt utformad.  

Arbetet kan även utökas genom att inkludera fler respondenter för samma aktörsroll 

för att utvärdera arbetets reliabilitet. Andra aktörsroller än de som deltagit i arbetet, till 

exempel beställare och entreprenörer, kan också inkluderas för att utforska hur deras 

syn på konstruktörens arbetsprocess. 

 

Utöver vidareutveckling av det här examensarbetet kan även fler systematiserade 

arbetsprocesser arbetas fram för andra byggnadsdelar, men också för andra aktörer. 
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Lidelöw, H., Stehn, L., Lessing, J. och Engström, D. (2015). Industriellt husbyggande. 
1:1 uppl., Lund: Studentlitteratur AB. ISBN 9144096643. 

Mendelsohn, R., . (1997). The Constructibility Review Process: A Constructor's 
Perspective. Journal of Management in Engineering, 13(3), sid. 17-19. 

Nationalencyklopedin, (1989). Balkong. Hämtad från: 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/balkong [11 februari, 
2019]. 

Nationalencyklopedin, (a). Balkong. Hämtad från: 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/balkong [11 februari, 
2019]. 

Nationalencyklopedin, (b). Konstruktör. Hämtad från: 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/konstruktör [11 
februari, 2019]. 

Pousette, A., Sandberg, K. och Ekstedt, J. (2011). Träbalkonger. Skellefteå: SP 
Trätek. ISBN 9789187017155. 

Reitman, M.I. och Hall, W.B., . (1990). OPTIMAL STRUCTURAL 
STANDARDIZATION. Engineering Optimization, 16(2), sid. 109-128. 

Salem, O., Solomon, J., Geniady, A. och Minkarah, I., . (2006). Lean Construction: 
From Theory to Implementation. Journal of Management in Engineering, 22(4), sid. 
168-175. 

Svenning, C., (1999). Metodboken - Samhällsvetenskaplig metod och 
metodutveckling. 3 uppl., Eslöv: Lorentz. ISBN 9197296139. 

Svenskt Trä, (2017). KL-trähandboken - Fakta och projektering av KL-
träkonstruktioner. Stockholm, Sverige: Svenskt Trä. Hämtad från 
https://www.svenskttra.se/siteassets/6-om-oss/publikationer/pdfer/svt-kl-trahandbok-
2017.pdf . 

Svensson, P. och Starrin, B. (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur. ISBN 9144398514. 

http://www.library.qmul.ac.uk/subject-guides/law/intellectual-property-archive/
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/balkong
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/balkong
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/konstruktör
https://www.svenskttra.se/siteassets/6-om-oss/publikationer/pdfer/svt-kl-trahandbok-2017.pdf
https://www.svenskttra.se/siteassets/6-om-oss/publikationer/pdfer/svt-kl-trahandbok-2017.pdf


Balkonger i trähus – Systematisering av konstruktionsarbete 71 

   

Swedish Standards Institute, . (2011). Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 1-1: 
Allmänna laster – Tunghet, egentyngd, nyttig last för byggnader. Stockholm, Sverige: 
SIS Förlag AB. SS-EN 1991-1-1:2002. 

Swedish Standards Institute, . (2010). Eurokod: Grundläggande 
dimensioneringsregler för bärverk. Stockholm, Sverige: SIS Förlag AB. SS-EN 
1990:2002. 

Swedish Standards Institute, . (2008). Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 1-4: 
Allmänna laster – Vindlast. Stockholm, Sverige: SIS Förlag AB. SS-EN 1991-1-
4:2005. 

Swedish Standards Institute, . (2005). Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 1-3: 
Allmänna laster – Snölast. Stockholm, Sverige: SIS Förlag AB. SS-EN 1991-1-
3:2003. 

Wallinder, J., Losberg-Theman, B. och Kowalski, W. (1985). Flerbostadshusets 
balkong. Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning. ISBN 9154044162. 

   



72  Kapitel 6: Referenser 

 

 

 



Balkonger i trähus – Systematisering av konstruktionsarbete - 1 - 

   

7 BILAGOR 
Examensarbetets bilagor sammanställs i följande kapitel. 

 

Bilaga A: Informationsbrev inför intervju 

Bilaga B: Sammanfattningar av intervjuer 

Bilaga C: Beskrivningar av balkongtyper 

Bilaga D: Checklista för arbetsprocess 

Bilaga E: Ritningar 

Bilaga F: Beräkningsrapport 

Bilaga G: Rapporter från programvaror 
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BILAGA A: INFORMATIONSBREV INFÖR INTERVJU 

Först vill jag tacka för att Ni ställer upp som respondent i mitt arbete genom att delta i 

en intervju. Det här är ett informationsbrev som ska förtydliga syftet med mitt 

examensarbete och förklara intervjuernas upplägg. 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur arbetsprocessen hos en 

konstruktör ser ut idag och utveckla processen genom systematisering. Målen med 

arbetet är uppdelade i teoretiska mål och praktiska mål. De teoretiska målen är att 

fördjupa min och konstruktörers kunskap om hur systematisering av en arbetsmetodik 

kan utföras samt att erhålla en djupare förståelse för utformningen av 

träkonstruktioner. De praktiska målen är att skapa en systematiserad arbetsgång, som 

leder till processutveckling och typlösningar, vilka förenklar och förkortar 

utformningstiden av byggnadsverk för en konstruktör avseende balkonger i trähus. 

Produkten kommer att presenteras som en processbeskrivning av en systematiserad 

arbetsgång. 

Intervjuernas syfte är att samla indata från respondenter om: 

• Vilka olika former av balkonger i trähus förekommer i Sverige? 

• Vilka krav appliceras på balkonger i trähus? 

• Vilka metoder för utformning av byggnadsverk används idag av 

konstruktörer och hur skiljer de sig ifrån varandra?  

• Vilka parter utöver konstruktören är involverade i utformningen av balkonger 

och när kopplas de in?  

• Vilka förbättringar kan utföras rent praktiskt för att förenkla utformningen av 

byggnadsverk avseende balkonger i trähus? 

Ett flertal intervjuer kommer att genomföras med respondenter från olika aktörer 

kopplade till utformningen av balkonger i trähus. Vid intervjuerna kommer 

ljudupptagning att ske i syfte att säkerställa korrekt återgivning i empiriavsnittet av mitt 

arbete. Samtliga respondenter kommer att vara anonym i rapporten, kommer att anges 

som Respondent nr X. 

Intervjufrågorna, som bifogas tillsammans med det här brevet, är till för att Ni ska ha 

möjligheten att läsa igenom och förbereda Er inför intervjun. Det kan dock komma följd- 

och förtydligande frågor under intervjuns gång. Efter intervjuerna sammanställs svaren 

och en sammanfattning skickas till respondenten för att säkerställa att svaren har 

uppfattats rätt. Samtliga respondenter kommer att delges rapporten när den är 

färdigställd.  

 

Tack igen för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar,  

Tina Ersson  
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BILAGA B: SAMMANFATTNINGAR AV INTERVJUER 

Respondent 1 
Kursiv text är påståenden och frågor som sagts under intervjun gång, medan normal 

text är en sammanfattning av respondents svar och kommentarer. 

Presentation av respondent 
Respondenten har en magisterexamen från Umeå universitet och har sedan arbetat 

som konstruktör och projektledare i 13 år med tyngdpunkt på träkonstruktioner. 

Framförallt har hen jobbat med flerbostadshus och där konstruerat träbalkonger i ett 

tjugotal byggnader. Respondenten arbetar i dagsläget som byggingenjör och har två 

formella titlar, vilka är uppdragsledare och teknikansvarig för träkonstruktioner. 

Generellt om balkonger i trähus 
Examensarbetets litteratur- och kontextstudie har resulterat i att det finns fyra olika 

stomsystem i trähus. De fyra stomsystemen är träregelstomme, pelar-balk-stomme 

(även kallad limträstomme), KL-trästomme (korslimmat trä) och timmerstomme. 

Respondenten bekräftar att stomsystemen är de typer som används i Sverige i 

dagsläget. Respondenten har arbetat mest med KL-trästommar, cirka 70 % av 

projekten där det gäller hus där med balkonger. Övriga fördelningen är 

uppskattningsvis 20 % träregelstommar och 10 % pelar-balk-stommar. Respondenten 

har inte projekterat någon timmerstomme och anledningen är att timmerstommar 

brukar vara småhus. 

KL-trähusen har sin kostnadseffektivast nisch, det vill säga när stommen passar bäst, 

då byggnaderna har fyra (4) till åtta (8) våningar. För påbyggnader kan det vara 

lämpligt att använda KL-trä från två (2) våningar.  

Träregelstommar är lämpliga från en (1) våning till sex (6) våningar. När det börjar 

bli högre än så blir det mycket speciallösningar för att få till huset.  

Pelar-balk-träbyggnader har vanligaste fyra (4) till åtta (8) våningar. Pelar-balk-

stommar fungerar egentligen oavsett våningsantal, det blir mer hur stabiliseringen ska 

lösas. Världens högsta trähus har ju pelar-balk-stommar och den har 18 våningar och 

ligger i Norge. Pelar-balk-stommen kommer ofta in av andra anledningar. Det kan vara 

att det är en påbyggnad på befintlig byggnad. Om den befintliga byggnaden då har 

pelar-balk-stomme, vill man inte belasta byggnaden med hela väggar, utan man vill 

hellre belasta den med punktlaster. 

Men sen är det också väldigt vanligt med kombinationer av de tre stomsystemen som 

har specificerats. En KL-trä-stomme har ofta en del som har pelar-balk-stomme. 

 

Examensarbetets litteratur- och kontextstudie har också visat att det finns olika typer 

av balkonger, där det är 1) pelare till mark, 2) dragstag ovan balkongplatta, 3) tryckstag 

eller konsol under balkongplatta och 4) fritt hängande balkong eller utkragande balkar. 

Balkongtyp 2 kan ha två alternativa dragstag; alt. 1) dragstag som göms bakom 

balkongräcket, och alt. 2) dragstag som sträcker sig till infästningspunkten för 



- 6 -  Kapitel 7: Bilagor 

Respondent 1  Sammanfattning av intervju 

balkongplattan ovan. Balkongtyp 4 kan lösas konstruktionsmässigt genom att alt. 1) 

gömma infästningen i mötet mellan balkongplattan och väggen, alt. 2) förlänga det 

invändiga bjälklaget ut genom ytterväggen för att skapa balkongplattan, eller alt. 3) 

förlänga det invändiga bjälklaget för att bära balkongplattan. 

Respondenten bekräftar att det är de balkongtyperna som förekommer i Sverige. Den 

vanligaste balkongtypen är balkongtyp nummer 2, dragstag ovan balkongplattan, 

sedan kommer balkongtyp nummer 1, pelare till mark. Det är typ nummer 1 och 2 som 

respondenten har själv använt. Sedan är det ett dött lopp mellan balkongtyp nummer 

3 och 4. Gällande balkongtyp nummer 4, som är ovanlig i träbyggnader, används oftast 

underliggande balkar, alltså alternativ 3. Är det kort spännvidd kan man använda 

alternativ 2, med förlängt bjälklag, men tillgänglighets- och fuktproblem kan uppstå för 

att man ska lägga på tätskikt och eventuellt en trall, som gör att balkongen ligger högre 

än bjälklaget och vatten kan ledas in i byggnaden. Respondenten har aldrig projekterat 

eller räknat om balkongtyp nummer 4 med infästningsalternativ 1 kan fungera, men 

det kanske skulle gå om balkongerna inte är djupa. 

Respondenten anser att det är svårt att säga vilket typiskt våningsantal byggnaderna 

har för vardera typ av balkong. De balkongtyper som respondenten har projekterat är 

typ nummer 1 och 2, där typ nummer 2, med dragstaget, har använts mest. 

 

Respondenten ser följande för- och nackdelar med de olika balkongtyperna: 

Balkongtyp nummer 1, pelare till mark, är generellt den enklaste för att ta ner lasterna. 

Typen möjliggör även en friare utformning av balkongen och dess storlek, så länge 

pelare kan ställas i hörnen av balkongen. Nackdelarna med balkongtyp nummer 1 har 

att göra med rörelser av balkongen och byggnaden. Om man har höga hus riskerar 

man att själva byggnaden krymper på ett sätt och pelarna på ett annat sätt, som ofta 

ganska liten krympning. Om krympningarna sker ojämnt kan man få skumma lutningar, 

till exempel att balkongen lutar inåt byggnaden och inte från byggnaden. Det kan leda 

till fuktproblem. Respondenten har dock utfört balkonger av typ nummer 1 i höga 

byggnader, men då har den aspekten varit med i beräkningarna, det vill säga att man 

har pelarna lite kortare redan början. Det gör att byggnaden kan krympa utan att 

balkongerna börjar luta mot byggnaden. 

Alla de andra tre typerna, balkongtyp nummer 2, 3 och 4, följer med huset, vilket är 

en fördel eftersom de drabbas inte lika hårt av husets rörelser. Nackdelen är att man 

får in lite andra laster i byggnaden istället. 

Exempelvis kan man behöva förstärka väggen med en extra pelare då man har 

dragstaget bakom räcket, alltså balkongtyp nummer 2 alternativ 1. Med alternativ 2 

ligger infästningen oftast i bjälklagsnivå och då måste inte byggnadens konstruktion 

förstärkas.  

Nackdelen med dragstag, oavsett alternativ, är att dragstaget oftast måste dras 

igenom tätskiktet, vilket kan skapa en fuktproblematik. 
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En annan fördel med balkongtyp nummer 2 alternativ 2, med dragstag upp till 

balkongen ovan, är att den dragande laster längst staget, vid infästningen av 

balkongplattan i fasaden, motverkar lasten som går horisontellt längst balkongplattan 

mot infästningen i fasaden. Det gör att lastpåverkan i husets konstruktion inte blir så 

stor. 

Väggen kan även behöva en förstärkning vid användning av balkongtyp nummer 3, 

där tryckstaget eller konsolen fästes in. Fördelen med balkongtyp nummer 3 är att 

tryckstaget eller konsolen hamnar under balkongplattan och tätskiktet, vilket gör att 

man inte behöver göra hål i tätskiktet, då man inte ska upp med någon komponent 

igenom tätskiktet. Det blir mer fuktsäkert. Respondenten förklarar att tryckstag och 

konsoler inte är så populära med arkitekter då det ger en annan karaktär till 

byggnaden. Respondenten påpekar att konceptet av byggnaden måste tänkas igenom 

vid valet av balkongtyp, men att balkongtypen kan utformas på ett vackert sätt. 

Respondenten pekar även ut nackdelen med köldbryggor om man måste ha något 

fast inspänt i väggen. Respondenten ser dock inte det som ett stort problem, eftersom 

trä leder värme så dåligt.  

 

Balkonglösningar och detaljer 
Under intervjun skissade respondenten upp några balkonglösningar och detaljer på de 

balkongtyper som respondenten har utformat tidigare, alltså balkongtyp nummer 1 och 

nummer 2.  

Balkongtyp nummer 1, pelare till mark, anses som den näst vanligaste balkongtypen. 

Balkongtypen handlar om hur högt balkonger sträcker sig, vilka spännvidder 

balkongerna har och hur långt pelaravstånden är.  

Pelarna kan antingen ställas direkt på balkongplattan eller är pelarna kontinuerliga 

för flera balkonger i höjd. Fuktproblem kan uppstå om pelarna ställs direkt på 

balkongplattan då fukt, som rinner längst tätskiktet ovan balkongplattan, kan sugas in 

i pelarnas ändar. Det kan förhindras genom att lägga gummiklossar mellan 

balkongplattan och den nedre änden av pelaren. För att säkerställa att inga 

fuktproblem uppkommer kan två gummiklossar mellan pelaren och balkongplattan och 

att tätskiktet dras emellan gummiklossarna.  

Infästningen av balkongplattan vid fasaden har respondenten projekterat olika. 

Pelare kan ställas invid fasaden, vilket gör att balkongplattan blir fritt upplagd. 

Balkongplattan kan även fästas in i byggnaden med en infästningsplåt, till exempel en 

U-profil eller ett L-stål. Infästningen kan antingen vara punktvis eller kontinuerlig längst 

mötet mellan fasaden och balkongplattan. 

En balk i framkant av balkongen kan behövas för att fördela lasten om balkongplattan 

har sin bärande riktning från fasaden och ut till pelarna. Utifrån respondentens 

erfarenhet kan KL-skivor, som är kortare än 2,5 meter, ofta bära och fördela lasten 

utan en balk i framkant.  
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Materialvalet för balkongtyp nummer 1 är oftast homogen trästomme med lite 

stålskruvar, samt tätskikt och liknande. Typen kan dock förekomma med stålpelare och 

dylikt. Respondenten tar även upp ett bekymmer att balkonger som har en gemensamt 

bärande konstruktion, alltså balkongtyp nummer 1, ofta har ett högre brandkrav än 

enskilt bärande balkonger, det vill säga de övriga balkongtyperna. 

 

Balkongtyp nummer 2, dragstag ovan balkongplattan, anses som den vanligaste 

balkongtypen. Den vanligaste varianten av balkongplatta, som respondenten 

projekterat, är KL-skiva. Infästningen av dragstaget i balkongplattan sker i botten av 

KL-skivan, nära framkanten av balkongen (cirka 200 mm från framkanten). Där finns 

det en infällsbricka med en bult igenom KL-skivan och på ovansidan av KL-skivan 

fästes en bockad plåt till bulten, med ett påsvetsat rör för att dra dragstaget igenom. 

Det finns även en variant där infästningen i balkongplattan sker i sidan av 

balkongplattan, med en betydligt rejälare bult, för att hålla uppe balkongen. 

Dragstaget kan antingen dras bakom räcket och fästas till en förstärkning i väggen, 

alltså alternativ 1, eller dras upp till nästa våning, alltså alternativ 2. Respondenten 

beskriver att alternativ 1 är att föredra, men i de allra flesta fallen har respondenten 

behövt använda alternativ 2. Vid alternativ 2 kan samma beslag användas för 

infästningen av balkongplattan (se beskrivningen av balkongtyp nummer 1 ovan) och 

för infästningen av dragstaget. Det som behövs extra är då ett litet öra under den övre 

balkongplattan, som dragstaget kan fästas i. Montaget av balkonger förenklas med 

alternativ 2, men den estetiska aspekten kan fälla det alternativet i vissa projekt.  

Infästningarna ser ungefär likadan ut om balkongplattan skulle ha en träregelstomme 

istället för KL-skiva.  

Brandberäkningar är oftast lättare att beräkna om konstruktionen helt är i trä. 

Dragstaget är dock nästan alltid i stål, antingen i form av ett plattstål eller en gängstång. 

Det kan därför vara svårt att bestämma vilken utnyttjandegrad man kan ha på 

dragstaget för ett specifikt brandlastfall. 

 

Arbetsprocessen 
Litteraturstudien har resulterat i att det finns ett flertal krav och rekommendationen som 

ska eller bör appliceras på balkonger. Vilka dokument och regelverk använder ni vid 

utformningen av balkonger? 

Respondenten använder huvudsakligen EKS och Eurokoderna vid utformningen och 

dimensioneringen av balkonger. Även BBR används för att exempelvis kontrollera att 

nivåerna mellan byggnaden och balkongen följer tillgänglighetskraven och liknande. 

Helst ska nivåer vara densamma ute och inne, på grund av tillgänglighet. 

Det brukar ibland bli en diskussion mellan räckesleverantören och konstruktören 

angående vilken standard som ska användas vid dimensioneringen för räcken. 

Leverantören brukar ofta ha en egen standard som de ska följa för sina räcken, men 

de brukar ofta vara annorlunda jämfört med Eurokoderna gällande vilka laster som ska 
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användas vid dimensioneringen. Eurokoderna har oftast högre laster än 

räckesleverantörens standard. 

 

Olika aktörer kan kopplas in i projekt vid olika tidpunkter och då tillhandahålla olika 

typer utav underlag att arbeta med. Hur ser underlaget ut som ni arbetar med vid 

utformning av balkonger? 

Respondenten anger att arkitekten ofta har en idé, i form av en modell eller ritning, 

som är underlaget för respondentens arbete. Dock brukar arkitektens idé oftast vara 

en självsvävande balkong, det vill säga balkongtyp nummer 4. Den typen av balkong 

är väldigt ovanlig i träbyggnader och träbalkonger. Respondenten anser att arkitekten 

ofta inte funderar på att träbalkonger och trästommar skiljer sig från balkonger i 

betongstommar. Anledningen, spekulerar respondenten, är att betongstommar och 

betongbalkonger är vanligare än träalternativen och vid användning av betong kan 

balkongerna vara självsvävande genom att spänna in balkongplattan, såvida det inte 

handlar om stora balkonger. 

 

Utöver ni som konstruktörer, kan andra aktörer behövas vid utformningen av 

balkonglösningar. Vilka aktörer är involverade i utformningen av balkonger? När blir 

aktörerna inkopplade i projekten? 

Respondenten anser att arkitekten är en central del av utformningen av balkongen. 

Även om övriga aktörer också vill att balkongerna ska vara estetisk behagliga och att 

projektet ska bli lyckat. 

Beställaren och entreprenören är oftast involverade i utformningen för att ge en bild 

på hur de vill att balkonger ska se ut estetiskt. Entreprenören har ofta en vana att bygga 

och arbeta på ett visst sätt som de vill förmedla. 

Respondenten anser att arkitekt, beställare/entreprenör och konstruktör bör vara 

inkopplade i projekten så tidigt som möjligt för att få ihop den bästa lösningen, men att 

aktörer som konstruktör, entreprenör och sakkunniga generellt blir inkopplade för sent.  

Respondenten anger att byggnadsfysiker kan bli inkopplade för att vara med och 

tycka till som detaljerna, även om respondenten anser att konstruktören ofta kan 

utforma detaljerna angående fukt etc. själv. Respondenten anser att involvering av 

sakkunniga kan utföras bättre och oftare än vad som görs i dagsläget, för att 

säkerställa att lösningarna blir bra.  

Om konstruktören har hygglig koll på en viss del och hur aktörerna, specifikt de 

sakkunniga, resonerar kring problemen, brukar aktörerna inte kopplas in i ett tidigt 

skede. Respondenten beskriver dock att man riskerar att missa någon aspekt av 

byggnaden eller lösningarna, om aktörerna kopplas in alldeles för sent. 

En brandkonsult brukar vara involverade på något sätt, specifikt på hur man 

förhindrar att brand ska sprida sig mellan våningarna. Förutom att ta del av 

brandkraven genom brandskyddsbeskrivningen är det fördelaktigt att konstruktören 

går igenom detaljutformningen med brandkonsulten. 
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Respondenten brukar även bolla infästningsdetaljen i fasaden med en 

akustiksakkunnig för att förhindra störningar av ljud och vibrationer från balkonger in 

till byggnaden. Respondenten tror sig minnas att ljudkravet från balkonger in till 

lägenhet är relativt lågt, men respondenten anser att byggnaden får en bättre känsla 

om det inte lever om för mycket. 

Arkitekten brukar oftast ange hur räcket ska se ut, sedan väljer entreprenören ut ett 

räcke och infästning från en räckesleverantör utifrån sin erfarenhet och vana. De flesta 

leverantörerna kan täcka upp de flesta utseendena som arkitekten vill ha. 

 

Beskriv vilka aktiviteter som utförs, vem som bär ansvaret och vad som är målet med 

aktiviteterna. Specificera vilka aktiviteter som är kritiska. Respondenten fokuserade på 

konstruktörens aktiviteter, men tog även med andra viktiga aktiviteter. 

1  Den första aktiviteten är att beställaren bestämmer sig för att de vill bygga en 

byggnad och efter en bit på vägen har arkitekten ritat upp ett tidigt förslag på 

byggnaden. Arkitektens förslag är självfallet arkitektens ansvar. Enligt 

respondenten börjar konstruktörens arbete oftast här. 

2  Underlaget bollas sedan mellan arkitekten och konstruktören för att komma fram 

till ett förslag på hur byggnaden ska bäras. Konstruktören kan i samband med det 

ta fram olika förslag på hur balkongen ska bäras och vilka konsekvenser förslagen 

får. Då underlaget från arkitekten ofta saknar bärverk, behövs någon form av 

pelare, stag eller konsolande balk. Dialogen snurrar vanligtvis några vändor innan 

aktörerna är nöjda med utseendet. 

Ansvaret för dialogen är ytterst projekteringsledaren, för att skapa atmosfären som 

gör att aktörerna pratar med varandra, men konstruktören själv har även ett ansvar 

att dialogen utförs. 

3  Konstruktören börjar dimensionera komponenterna. Om balkongen är normalstor, 

har konstruktören ofta någon erfarenhet av lösningar och hur stora dimensionerna 

behöver vara för att bära konstruktionen, som kan återanvändas vid nya projekt. 

Ansvaret för dimensioneringen ligger hos konstruktören. 

4  Då komponenterna är dimensionerade påbörjas detaljutformningen genom att ta 

fram några förslag på detaljer, vilket också är konstruktörens ansvar. 

5  Förslagen bollas några vändor med arkitekt, beställare, sakkunniga och, om 

möjligt, entreprenören. Dialogen utförs för att förankra detaljerna med samtliga 

aktörer och att det är möjligt att bygga balkongen på det sättet. Det går alltså inte 

att göra om det är en utförande entreprenad som ännu inte är inkopplad till 

projektet. 

Ansvaret för dialogen är densamma som för dialogen under aktivitet 2. 

6  Detaljerna renritas sedan av konstruktören, det vill säga att ansvaret ligger hos 

konstruktören, och skickas som ett utskick till beställaren. 

7  Då entreprenören är utvald, kan en montagebeskrivning av balkongen tas fram 

tillsammans med entreprenören. Beskrivningen bör innehålla vilken ordning och på 

hur montaget ska ske. Balkonger kan, i samarbete med en bygghiss, vara en bra 
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metod för att ta in material i byggnaden. Framtagningen utav 

montagebeskrivningen kräver konstruktörens, platschefens och eventuellt någon 

planingenjörs deltagande, men respondenten tror sig minnas att det formella 

ansvaret för att det ska finnas en montageinstruktion, ligger på platschefen enligt 

BBR. 

Samtliga aktiviteter ska även kontrolleras genom en egenkontroll enligt BBR. 

Målet av samtliga aktiviteter är att nästa aktivitet ska kunna utföras. Slutmålet är att 

få ihop en bra balkong som samtliga aktörer är nöjda med.  

Respondenten anser att samtliga aktiviteter är viktiga för att arbetsprocessen ska 

fungera, men om respondenten måste välja kritiska aktiviteter är det dialogerna. 

Dialogerna är kritiska för att lösningarna ska utformas på ett sätt som innehåller 

samtliga krav från berörda tekniker och att dåliga utformningar ska uppmärksammas 

innan det är för sent. Till exempel har entreprenörer ofta någon form av erfarenhet som 

kan kontrollera dimensionernas och lösningarnas rimlighet. Entreprenören kan då 

kontakta konstruktören om lösningen ser alltför under- eller överdimensionerad ut. 

Respondenten vill förtydliga att det är projekteringsledaren som avgör om dialogerna 

utförs på ett bra sätt och projektet blir lyckat eller inte. Anledningen är att försök till 

kontakt inte alltid leder till kontakt, eftersom aktörerna kan vara upptagna dit 

försökstillfället eller liknande. Respondenten menar då att det krävs en tydlig styrning 

i projektet för att samarbetet mellan aktörerna och projektet i det hela ska bli lyckat. 

 

Under litteratur- och kontextstudiens gång har det framkommit att det finns ett antal 

kritiska detaljer vid utformning av balkonger. Till exempel plåtarna intill fönster och 

dörrar, utformning av räcken, etc. Beskriv vilka andra kritiska detaljer som finns, vem 

som ansvarar för dem och varför. 

Utöver de som tagits med i frågan finns det kritiska detaljer där fasad möter dragstag 

och hur pelare och balkar sitter ihop. Respondenten menar att de är kritiska för att 

dåligt utformade detaljer kan orsaka problematik med fukt då balkonger oftast är 

utvändiga. Det betyder att exponerade ändträ och hål i fasaden kan orsaka röta och 

andra fuktproblem. 

Den aktör som har det formella ansvaret för detaljerna varierar beroende på hur 

projektet är upphandlat, då det ofta är förbestämt vem som ska ha vad på sina ritningar 

i upphandlingen. Respondenten anser dock att konstruktören alltid har ett ansvar att 

säkerställa att detaljerna kommer att fungera oberoende om någon annan aktör har 

det formella ansvaret. Om konstruktören anser att detaljen inte fungerar, ska det 

kommuniceras till ansvar aktör så tidigt som möjligt för att möjliggöra justering innan 

utskick.  

Respondenten har under sin erfarenhet sett att arkitekterna ofta vill vara med och 

rita så mycket som möjligt för att säkerställa sin arkitektoniska vision, medan 

beställarna ofta vänder sig till konstruktörerna för att detaljerna ska bli rätt utförda. 

Respondenten anser också, utifrån egen erfarenhet, att olika arkitekter ritar i olika 
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detaljgrader, medan konstruktörerna nästan alltid har med detaljer som plåtar etc. Det 

kan leda till dubbelredovisning och respondenten påpekar att examensarbetet bör 

utvärdera hur det kan effektiviseras. 

 

Dimensionering av byggnadsdelar kan utföras på olika sätt. Beskriv hur Ni utför 

dimensioneringen och varför Ni använder de metoderna. 

Respondenten anser att det ofta är relativt enkla lösningar och använder då oftast en 

pelar-balk-programvara som heter StatCon, för att fa fram själva elementen. Vid 

knutpunkterna kan handberäkningar eller någon knutpunktsprogramvara för att utföra 

dimensioneringen.  

Anledningen till valen av dimensioneringsmetoderna är vana, men respondenten 

menar att konstruktörer bör rannsaka och fråga sig själva om metoderna är det 

effektivaste sättet. Respondenten anser att det är naturligt att använda programvaran 

med förklaringen att programvaran StatCon är väldigt lättanvänt och kan utföra 

beräkningar för tvärspänd KL-träskiva och balkar och pelare i limträ och 

konstruktionsvirke. 

Respondenten förklarar även att balkonger som bärs genom plattverkan, kan inte 

beräknas med programvaran StatCon, utan en annan programvara måste användas, 

till exempel en FEM-programvara. Respondenten anser dock att plattverkan sällan 

används gällande balkonger. 

 

Vid dimensionering av olika komponenter kan olika säkerhetsmarginaler användas. 

Vilka säkerhetsmarginaler använder Ni? 

Respondenten har som utgångspunkt att räkna enligt norm, det vill säga att 

utnyttjandegraden ska ligga så nära 100 %, men inte över, gällande hållfastheten. 

Respondenten förklarar dock att det sällan är hållfastheten som är dimensionerande, 

utan det är oftare komfortkriterier, som svikt, vibrationer och nedböjningar, som är 

dimensionerande.  

Det är viktigt att kontrollera nedböjningskravet för balkar och plattjocklekar. Speciellt 

om balkongen ska glasas in, eftersom inglasningsleverantören ofta har krav på 

balkongens deformationer. 

Även brandkravet kan vara dimensionerande, till exempel för att kontrollera att den 

kvarvarande bärigheten hos pelare och KL-skivor efter ett visst antal minuter brand är 

tillräcklig.  

Respondenten ser ingen generell skillnad mellan balkonger och andra byggdelar 

gällande dimensioneringen, utan följer samma beräkningsgång för samtliga byggdelar. 

 

Under litteraturstudien har kvalitetsstyrning visat sig vara en viktig del av arbetet för att 

veta om aktiviteterna blir rätt utförda. Till exempel uppföljning av tidsplan, kontroller att 

budget följs kontinuerligt, egenkontroller, granskningar, etc. Beskriv hur Er 

kvalitetsstyrning ser ut. 
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Respondenten beskriver att det finns ett system i företaget som ska följas och systemet 

tar upp samtliga moment som specificerats i frågan. Systemet gäller generellt och inte 

bara för balkonger. Dock varierar det mellan olika projekt hur väl det följs i verkligheten. 

Systemet handlar om att momenten ska vara utförda och dokumenterade, men det 

som behövs för att arbetet ska bli godkänt, är dokumentationen. Respondenten 

förklarar dock att arbetet ofta dokumenteras, men att det knappt blir utfört för att det 

läggs mer fokus på godkännandet än själva momentet.  

Respondenten ger ett exempel på ett egenkontroll-system som sågs som 

professionellt och effektivt. Kontrollanten av egenkontrollen ringde och intervjuade 

konstruktörerna. Efter intervjun valde kontrollanten ut delar som skulle presenteras 

med beräkningar, som gjorde att kontrollanten genast kunde se hur konstruktören 

hade tänkt. En specifik fråga som respondenten minns är ”Hur har ni granskat det 

här?”. 

Respondenten beskriver att kvalitetsstyrningsmomenten nästan alltid sker för sent 

på grund av att kontrollerna av tidiga skede prioriteras bort och skjuts upp till slutet av 

projektet. De tidigare aktiviteterna, till exempel de tidiga förslagen på hur balkongen 

ska se ut, granskas oftast inte av någon annan konstruktör innan de skickas till de 

berörda aktörerna. Respondenten anser att en sådan granskning skulle förbättra 

förslagen genom att en annan synvinkel kan belysa något som konstruktören inte sett. 

Slutkontrollen och granskningen innan utskick brukar dock fungera bra. 

Respondenten förklarar att granskning oftast resulterar i någon justering. Det handlar 

sällan om underdimensionering, utan mer om beständighetsproblem eller svårigheter 

med montaget.  

Respondenten har själv varit med på en granskning som visade att balkongbjälklaget 

varit överdimensionerat på grund av att förutsättningarna i FEM-programvaran varit 

felaktiga, men att konstruktören hade förlitat sig på resultatet, utan att kontrollera 

rimligheten av resultatet. 

 

Litteraturstudien har även visat att uppföljning är en viktig del för att skapa ett bra 

kvalitetssystem, till exempel kompetens- och erfarenhetsåterföring för att förbättra 

arbetet eller lösningarna till nästa projekt. Utför Ni något uppföljnings- och 

förbättringsarbeten? 

Respondenten förklarar att något sådant arbete utförs vanligtvis inte, men i de fall som 

det utförts har det varit inför ett nytt, liknande projekt. Då har respondenten varit med 

på ett möte med aktörerna från det tidigare projektet och summerat vad som gått bra 

och dåligt. 

Respondenten beskriver även ett tillfälle, som var en ovanlighet, där montörerna 

bjöds in för ett möte med tårta för en diskussion om hur monteringen gick vid det 

tidigare projektet och vad som skulle kunna förbättras till det nya projektet. En del av 

de önskade förbättringarna gick inte att förändra på grund av hållfasthetsaspekten, 

men några andra synpunkter gav en snyggare och mer montagevänlig lösning.  
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En förutsättning till uppföljningsarbetet som beskrivs i stycket ovan, är att samma 

företag och aktörer arbetar i flera projekt, för att skapa en vilja från montörerna att 

hjälpa till i förbättringsarbetet. Respondenten anser att samma typ av möte bör kunna 

genomföras med andra aktörer för att visa hur lösningarna blev och vad aktörerna 

önskar för förbättringar. Dialogen med aktörerna under projektets gång kan dock 

minska nödvändigheten för ett sådant möte om lösningarna bollas kontinuerligt för att 

samtliga aktörer ska ge sin input, medan montaget oftast är det svåraste att föreställa 

sig innan det sker. 

 

Examensarbetet handlar om att systematisera en konstruktörs arbete. Vilka 

förbättringar i en konstruktörs arbetsprocess önskar Ni?  

Respondenten saknar en gemensam arbetsgång som tar upp vilka aktiviteter som ska 

utföras och när de ska utföras. Respondenten förklarar att erfarna konstruktörer ofta 

har en arbetsgång som skapats genom vana och de flesta nödvändiga aktiviteterna är 

med. Ett gemensamt flödesschema skulle dock undvika omarbeta, på grund av fel på 

aktivitetsordningen, och förenkla involveringen av nya, mindre erfarna konstruktörer i 

projekt. 

Även aktiviteterna med dialoger skulle kunna förbättras. Respondenten har deltagit i 

projekt där dialogen och samarbetat mellan aktörerna var ett fokus i början av projektet, 

men samarbetat lever sällan hela projektet ut. Projekten som respondenten är mest 

nöjd med är då konstruktören väntar med utformningen för att ta reda på varför, och 

inte bara hur, aktörerna har utformat byggnaden och balkongen. Respondenten menar 

att om konstruktören vet anledningen till utformningen från en annan aktör, kan 

konstruktören föreslå en lösning som uppfyller anledningen, men kanske ser 

annorlunda från aktörens utformning.  

Respondenten anser att prestigen mellan olika teknikslag och aktörer bör arbetas 

bort för att branschen ska överleva, men att det kan vara svårt. Respondenten har 

dock märkt att samarbetet mellan aktörerna blir bättre om det finns en duktig 

projekteringsledare som sätter fokus på samarbetet och följer upp varje vecka med ett 

kort samtal. Respondenten förklarar att konstiga och arga mail från 

projekteringsledaren, sällan leder till bra kommunikation eller lyckade projekt. 

 

Är förbättringarna möjliga är utföra och på vilket sätt skulle förbättringen kunna utföras? 

Samtliga förbättringar som respondenten önskar anses som möjliga att utföra, men 

respondenten påpekar att det ställer stora krav på projektgruppen som arbetar i 

projekten. 

I de enskilda projekten måste dialogerna mellan aktörerna bli bättre. Som 

projekteringsledare krävs en bättre och tydligare styrning, medan övriga aktörer måste 

berätta för projekteringsledaren om styrningen kan utvecklas och om olika aktörer drar 

åt olika håll. Allt för att kunna ordna upp projektet och synka mellan samtliga aktörer.  
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För att få till arbetsprocessen måste företagets styrning sprida vikten av att ha 

dialoger med andra aktörer och se till att arbeta in dialogerna i den gemensamma 

arbetsgång som tas fram för balkonger. Arbetsgången är till för att dokumentera vad, 

hur och när aktiviteter ska genomföras på bästa sätt för tillfället, men arbetsgången 

måste inte vara heltäckande. Det viktiga är att samtliga arbetare i företaget måste ha 

tillgång till arbetsgången och att arbetsgången lätt ska kunna justera om 

förutsättningen ändras.  

Respondenten förtydligar att en stel arbetsgång i en PDF-fil som inte går att justera, 

sällan lever kvar eller att samma fel upprepar. Samtidigt ska inte vem som helst i 

företaget ha möjligheten att ändra i arbetsgången, utan det bör finnas en tydlig 

instruktion till arbetsgången som beskriver att arbetsgången baseras på dagsläget 

samt vad som gäller om någon konstruktör vill justera något. Respondenten menar att 

arbetsgången ska vara bolagsgemensam och justeras av en organisation som har 

kompetens gällande på beräkningsgångar, beräkningsverktyg eller liknande. Dock ska 

det vara enkelt för den enskilde konstruktören att komma med förslag på förbättringar. 
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Respondent 2 
Kursiv text är påståenden och frågor som sagts under intervjun gång, medan normal 

text är en sammanfattning av respondents svar. 

Presentation av respondent 
Respondenten är utbildad Civilingenjör Väg och vatten med konstruktionsinriktning och 

har arbetat sedan år 1998 med doktorandstudier i träkonstruktion. Respondenten var 

därefter universitetslärare i ämnena i konstruktionsteknik, byggnadsmateriallära och 

byggproduktion. Sedan år 2010 har respondenten arbetat som ansvarig för forskning 

och utveckling samt sedan år 2016 är respondenten ansvarig för sitt företags 

projekteringsavdelning. Respondenten har i dagsläget titeln konstruktionschef och är 

högsta ansvarig för konstruktionerna som respondentens företag producerar. 

Respondenten har under sin yrkeserfarenhet inom bygg- och 

konstruktionsbranschen genomfört många konstruktionsberäkningar i både bygg- och 

utvecklingsprojekt på diverse komponenter som man använder i byggnader. 

 

Generellt om balkonger i trähus 
Examensarbetets litteratur- och kontextstudie har resulterat i att det finns fyra olika 

stomsystem i trähus. De fyra stomsystemen är träregelstomme, pelar-balk-stomme 

(även kallad limträstomme), KL-trästomme (korslimmat trä) och timmerstomme. 

Respondenten bekräftar att stomsystemen är de typer som används i Sverige i 

dagsläget. Fördelningen av respondentens projekt är uppskattningsvis 97 % 

träregelstomme och de resterande 3 % är KL-skiva. Respondentens företag 

producerar träbyggnader som har mellan två (2) och åtta (8) våningar, dock vanligtvis 

sex (6) våningar. 

 

Examensarbetets litteratur- och kontextstudie har också visat att det finns olika typer 

av balkonger, där det är 1) pelare till mark, 2) dragstag ovan balkongplatta, 3) tryckstag 

eller konsol under balkongplatta och 4) fritt hängande balkong eller utkragande balkar. 

Balkongtyp 2 kan ha två alternativa dragstag; alt. 1) dragstag som göms bakom 

balkongräcket, och alt. 2) dragstag som sträcker sig till infästningspunkten för 

balkongplattan ovan. Balkongtyp 4 kan lösas konstruktionsmässigt genom att alt. 1) 

gömma infästningen i mötet mellan balkongplattan och väggen, alt. 2) förlänga det 

invändiga bjälklaget ut genom ytterväggen för att skapa balkongplattan, eller alt. 3) 

förlänga det invändiga bjälklaget för att bära balkongplattan. 

Respondenten bekräftar att det är de balkongtyperna som förekommer i Sverige. 

Respondenten kan inte generellt rangordna balkongtyperna från vanligaste till mest 

sällan använda, eller ange något specifikt våningsantal för vardera balkongtyp, utan 

respondenten kan endast svara på hur de gör i sitt företag. Respondenten har endast 

erfarenhet av balkongtyp 1 och 2, men respondentens företag använder i dagsläget 

endast balkongtyp 2 alt. 2 oavsett våningsantal.  
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Balkongtyp nummer 1, pelare till mark, är konstruktionsmässigt den enklaste 

lösningen med fritt upplagd platta, men däremot kommer den att ta i anspråk markyta. 

Byggnadens bygglov eller markens detaljplan kan eventuellt inte tillåta utnyttjandet av 

markytan för pelarna, vilket gör att balkongtypen inte kan användas. 

Balkongtyp nummer 2, dragstag över balkongplattan, har olika för- och nackdelar 

beroende på hur dragstaget ser ut. Alternativ 1 är dragstaget man oftast vill ha, men 

alternativet ger en mindre hävarm för infästningen och då kommer balkongens djup 

begränsas. Alternativ 2 kommer nästan alltid vara svårare för de boende att acceptera 

på grund av att dragstaget blir en del av och skymmer utsikten. Alternativ 2 komplicerar 

även läget om man vill ha en inglasning av balkongen. 

Om byggnader har många balkonger i höjd och om balkongerna dessutom är djupa, 

kommer snedstaget, som vinkeln utgör i balkongtyp nummer 3, vara en del av utsikten 

eller icke-utsikten som man får på nedre plan. Tryckstaget eller konsolen kan även 

vara i vägen för eventuell inglasning, på samma sätt som balkongtyp 2 alternativ 2. 

Balkongtyp nummer 4, där det är utkragande balkar, kan det potentiellt finnas 

problem med köldbryggor, eftersom infästningen i stommen måste vara så pass rejäl 

att det kan vara svårt att ha isoleringsmaterial emellan. 

 

Arbetsprocessen 
Litteraturstudien har resulterat i att det finns ett flertal krav och rekommendationen som 

ska appliceras på balkonger. Vilka dokument och regelverk användde ni vid 

utformningen av balkonglösningen? 

Respondentens företag har en standardiserad design av en balkong, vilket betyder att 

företaget inte utför någon projektspecifik design utav balkonglösningen. Dokumenten 

används därför inte vid varje projekt, utan de användes i produktutvecklingen och 

sedan har de vilat. Produktutvecklingen gjordes för ett antal år sedan, för att undvika 

upprepande arbeten, t.ex. upprepande dimensioneringar. 

Vid produktutvecklingen användes naturligtvis BBR eftersom den ger alla möjliga 

ramar på hur balkongen och infästningen ska fungera. Ur SIS-standarden hämtades 

reglerna kring tillgänglighet, höjdskillnader och materialspecifika regler. Enskilda tester 

på hållfasthet utav vissa komponenter utfördes tillsammans med RISE (Research 

Institutes of Sweden). Respondentens företag arbetade tillsammans med 

räckesleverantören som berättade vilka typer av krafter och infästningar som behövs. 

Limträleverantören var också delaktig i produktutvecklingen för att få en bra infästning 

i strukturen. Om balkongen kräver inglasning var det berörda regelverket även 

inblandat för att utvärdera vilken typ utav lösning som krävs. Dokumenten och data 

från leverantörer som rör de komponenterna är de huvudsakliga dokumenten som 

användes. AMA användes inte under produktutvecklingen. 
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Utöver ni som konstruktörer, kan andra aktörer behövas vid utformningen av 

balkonglösningen. Vilka aktörer var involverade i produktutvecklingen av 

respondentens balkonglösning? 

Alla aktörer som gör komponenter som passar i balkongen. Det var arkitekter, 

konstruktörer, tillverkare av räckesdelar, dragstag, balkongplatta, limträ och eventuell 

inglasning. Fukt-, brand- och akustiksakkunniga var också delaktiga för att kontrollera 

alla BBR-krav, så som bärighet, fukt, brand, långsiktig hållbarhet och ljudfrågan. 

Samarbetet med aktörerna skedde kontinuerligt under utvecklingen. 

 

Vilka aktiviteter utfördes i produktutvecklingen av balkonglösningen? 

Det är kopplat till alla de nämnda sakerna. Man måste utföra hållfasthetsmässig 

dimensionering utav komponenterna så att de verkligen kan sitta fast och hänga där 

de ska och sedan design utav anslutningar, ljud-, brand- och fuktmässigt. Och sedan 

justering av den bakomliggande konstruktionen i bärverket. Infästning utav räcken och 

inglasning har ju också dimensionerats. 

Den kritiska aktiviteten är nog att få detaljutformningen att fungera för alla 

funktionskraven samtidigt. Det är inte speciellt svårt att lösa strukturmekaniska 

problemet eller se till att dimensioneringen blir rätt, men att ha detaljerna så att de både 

klarar brand, ljud och fukt och gör det över lång tid och dessutom är produktionsvänliga 

är det som är det svåra. 

 

När dimensionering av olika komponenter utförs kan olika säkerhetsmarginaler 

användas. Vilka säkerhetsmarginaler Ni använde? 

Respondenten kunde inte nämna vilka säkerhetsmarginaler de använde, för att de 

utförde dimensioneringen genom provning och då använder man de 

säkerhetsmarginaler som anges i dokumentet ’Dimensionering genom provning’ som 

ges ut av Boverket. Respondenten kunde inte siffran, däremot vet respondenten att 

hänsyn till nedböjning på grund av rörelser kring inglasningen var en del av 

säkerhetsmarginalerna. Det är inte brottgränstillstånd som är dimensionerande, utan 

det är naturligtvis bruksgränstillståndet som är dimensionerande för den typen av 

rörelse. 

 

Under litteraturstudiens gång har kvalitetsstyrning visat sig vara en viktig del av arbetet 

för att veta att alla aktiviteter blir rätt utförda. Då produktutvecklingen är vilande, 

fortsätter Ni att göra egenkontroller av själva balkonglösningen? 

Respondentens egenkontrollsystem ligger fast fortfarande. Företaget har byggt in de 

kvalitetsstyrningsfaktorer som man behöver ha reda på i, i egenkontrollsystemet. Även 

om en design inte utförs i varje projekt, måste man fortfarande kontrollera att utförande 

är korrekt. Så egenkontrollsystemet ligger orörd från tidigare läge och det utförs i varje 

projekt. Det görs en egenkontroll i dimensioneringen så att man ligger innanför 

ramarna, så att man också har kollat att man uppfyller det som ligger i 
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produktutvecklingen. Och om det inte uppfylls, så har man en enkom dimensionering 

för den. 

Egenkontrollen av monteringen är delad, dels när man gör monteringen i fabrik och 

när man gör monteringen på bygget. 

 

Litteraturstudien har även visat att uppföljning är en viktig del för att skapa ett bra 

kvalitetssystem, till exempel erfarenhetsåterföring. Utför Ni några 

uppföljningsmoment? 

Ja, eftersom företaget har en eftermarknadsavdelning som jobbar med alla 

konstruktioner som företaget producerar så fås återkoppling även från dem. 

Eftermarknaden har då bland annat diskuterat balkongerna och deras halkighet i något 

läge och lite sådana frågor. Så det får företaget återföring utav och sedan får företaget 

ta med oss det och se om en ny version ska utvecklas framöver. 

Erfarenhetsåterföringen sker då bygget är färdigställt. Återföringen av erfarenheter 

kring montage till exempel brukar företaget få i form av avvikelserapportering från 

bygget. Det får företaget på daglig basis, så skulle något ha blivit fel får företaget veta 

det ganska snart.  

 

Examensarbetet handlar om att systematisera en konstruktörs arbete. Vilka 

förbättringar i en konstruktörs arbetsprocess önskar Ni? 

Alltså de flesta konstruktörer älskar ju att göra strukturella beräkningar. Jag har inget 

emot att göra det heller, men rätt så mycket av en konstruktörsarbete kan 

standardiseras och rationaliseras bort. Så företaget skulle ju vilja att konstruktörer i 

framtiden inte bara är drillade i att genomföra beräkningar, utan också organisera 

beräkningar så att det går att rationalisera bort och sedan använda konstruktörens 

kreativitet att ta fram nya lösningar. 

Respondentens företag försöker träna sina konstruktörer, men då det finns ett 

begränsat antal konstruktörer kan inte respondenten göra mer än det. 

 

Har Ni några tips på hur förbättringarna skulle kunna genomföras? 

Genom att återanvända sina lösningar i en högre grad än vad som görs idag. Ett väldigt 

enkelt exempel är hissgropar, som behövs tills samtliga hissar, som i sin tur behövs i 

alla byggnader som innehåller bostäder. Hissgropen är en ganska enkel låda i betong 

som står längst ner i huset som ingen tittar på. Det finns säker, om man börjar titta på 

en konstruktörs arbete, 30 olika utformningar på den där hissgropen. Varför är det så? 

Vore det inte bättre om det fanns typ två stycken? Och nästa gång jag får ett projekt 

så plockar jag fram en av de två och återanvänder jag den, även om den bli 

överdimensionerad. 
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Så istället för att utföra ett längre arbete, förkortas arbetstiden och lösningen kanske 

blir lite dyrare? 

Frågan är ju om lösningen verkligen blir dyrare, för då får du ju en återupprepning 

mellan flera utföranden så produktionskostnaden borde över tiden gå ner. Dessutom 

går ditt eget arvode som projektör ner eftersom du inte lägger så mycket timmar. Så 

det är inte säkert att slutresultatet är så dyrare. 

 

Vill Ni förtydliga eller berätta mer om något? 

Det behövs mycket detaljarbete när det gäller balkonger och balkongtyper. Och en av 

de viktigare som inte tagits upp är interaktionen med fasaden. Där behöver man ju 

jobba med lite olika typer av lösningar beroende på vilken fasad det är och speciellt 

fuktsäkerheten blir ju viktig där. Så det är en poäng som kan vara klok att ta med sig. 
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Respondent 3 
Kursiv text är påståenden och frågor som sagts under intervjun gång, medan normal 

text är en sammanfattning av respondents svar och kommentarer. 

Presentation av respondent 
Respondenten har arbetar inom träbranschen i hela sitt liv, från arbete på en såg, ett 

hyvleri, komponentfabrik och husfabrik där hen har då haft titlar som tekniker och VD. 

Respondentens totala yrkeserfarenhet inom träbranschen spänner 40 år, men har 

arbetat inom husbranschen i 30 år. De senaste tio (10) åren har dock respondenten 

arbetat i konstruktionsbranschen och haft yrkestiteln konstruktör i ett företag som 

tillverkar trähus i en modulfabrik. 

Generellt om balkonger i trähus 
Examensarbetets litteratur- och kontextstudie har resulterat i att det finns fyra olika 

stomsystem i trähus. De fyra stomsystemen är träregelstomme, pelar-balk-stomme 

(även kallad limträstomme), KL-trästomme (korslimmat trä) och timmerstomme.  

Respondenten bekräftar att stomsystemen är de nämnda typerna som används i 

Sverige i dagsläget, men tillägger att även stående timme kan användas, dock 

används de mest utomlands. Respondenten anser att träregelstommar med 

självbärande väggar utgör cirka 95 % av flerbostadshus i trä i Sverige. Hen förklarar 

att KL-trästommar har börjat förekomma i Sverige, men att pelar-balk-stommar i 

flerbostadshus inte är vanligt i Sverige. Dock menar hen att pelar-balk-stommen är 

vanligare utomlands än här i Sverige. Respondenten förklarar att timmerstomme inte 

används till flerbostadshus då timmerstommar har egenskapen att krympa, men he 

n har projekterat många småhus med timmerstomme. 

Hen projekterar i dagsläget träregelstommar upp till fem (5) våningar, vilket hen anser 

är den högre gränsen på lämpligt våningsantal för träregelstommar. Respondenten 

förklarar att höga träregelstommar kan behöva kompletteras med KL-trä för att 

stabilisera byggnaden, men byggnader med två (2) till tre (3) våningar klarar 

stabiliteten utan KL-träkomponenter.  

Respondenten anser att KL-träbyggnaderna kan ha upp till tio (10) våningar, men 

hen kan inte uttala sig om hur många våningar träbyggnaderna kan vara med pelar-

balk-stommar eftersom hen inte har någon erfarenhet om stomsystemet. 

Respondenten förklarar dock att pelar-balk-systemet används sällan i höga hus, utan 

mest på småhus-sidan av byggbranschen på grund av stabiliseringsproblemet. 

 

Examensarbetets litteratur- och kontextstudie har också visat att det finns olika typer 

av balkonger, där det är 1) pelare till mark, 2) dragstag ovan balkongplatta, 3) tryckstag 

eller konsol under balkongplatta och 4) fritt hängande balkong eller utkragande balkar. 

Balkongtyp 2 kan ha två alternativa dragstag; alt. 1) dragstag som göms bakom 

balkongräcket, och alt. 2) dragstag som sträcker sig till infästningspunkten för 

balkongplattan ovan. Balkongtyp 4 kan lösas konstruktionsmässigt genom att alt. 1) 

gömma infästningen i mötet mellan balkongplattan och väggen, alt. 2) förlänga det 
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invändiga bjälklaget ut genom ytterväggen för att skapa balkongplattan, eller alt. 3) 

förlänga det invändiga bjälklaget för att bära balkongplattan. 

Respondenten bekräftar att det är de balkongtyperna som förekommer i Sverige. De 

vanligaste balkongtyperna, vilket också är de typer som hen har projekterat, är 

balkongtyp nummer 1, pelare till mark, och balkongtyp nummer 2, dragstag ovan 

balkongplattan. Hen kan inte ange vilken balkongtyp som är vanligast, utan anger att 

det är en fråga om balkongernas design. Valet av vilken av typerna som ska användas 

görs alltså beroende på hur träkonstruktionen skall se ut och görs då av eller 

tillsammans med arkitekten. Respondenten anser dock att balkongtyp nummer 1, 

pelare till mark, bör användas för byggnader upp till tre (3) våningar. Balkongtyp 

nummer 3 och 4 anses som ovanliga och används inte av hens företag då 

balkongtyperna inte fungerar till byggnadernas stommar, det vill säga träregelstommar. 

Respondenten förklarar vidare att balkongtyp nummer 2, dragstag ovan 

balkongplattan, inte har någon begränsning i våningshöjd eftersom balkongerna har 

bärs var för sig på varje våning. Hen anser att balkongtyp nummer 1, pelare till mark, 

kan användas som maximalt fem (5) till sex (6) våningar, men fyra (4) våningar är 

vanligt för balkonger med pelare till mark. Vid högre våningsantal än fyra (4) våningar 

bör en diskussion, om att använda dragstag istället för pelare, vara aktuell. Den 

diskussionen baseras ofta på hur arkitekten vill att balkongen ska se ut. 

 

Respondenten ser följande för- och nackdelar med de olika balkongtyperna: 

Balkongtyp nummer 1, pelare till mark, är generellt den enklaste för att ta ner lasterna 

och typen belastar inte heller huset, vilket är en fördel. Balkongerna kan även 

projekteras med ett större djup jämfört med dragstag (balkongtyp nummer 2). 

Tillgängligheten på balkongerna av typ nummer 1 blir som följd, bättre eftersom det 

finns större plats.  

Balkongtyp nummer 2, dragstag ovan balkongplattan, medför en enklare och 

snabbare montering. Respondenter anser att dragstagsutformningen enligt alternativ 

2, dragstag upp till balkongen ovan, är fult och att alternativ 1 ger en snyggare balkong. 

Anledningen är att dragstaget göms bakom räcket, vilket gör att dragstaget sällan 

märks. Hen beskriver dock att balkongens djup kan medföra att alternativ 1 inte kan 

användas, på grund av att dragstagets vinkel inte blir hållbar. 

 

Balkonglösningar och detaljer 
Under intervjun visade respondenten upp några balkonglösningar och detaljer på de 

balkongtyper som respondenten har utformat tidigare, alltså balkongtyp nummer 1 och 

nummer 2.  

Respondenten förklarar att konstruktörerna ofta arbetar med färdiga bygglov och 

måste därför följa bestämmelserna i bygglovet, däribland byggytan. Eftersom de flesta 

balkongerna har tak räknas balkongernas yta med i byggytan. Hen förklarar vidare att 
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bolaget försöker samarbeta med beställaren tidigt för att få med de konstruktioner och 

detaljer som bolaget använder, per automatik.  

Respondenten beskriver att bolaget använder sig tre olika typer av bjälklag för 

balkonger. Det första är ett träbjälklag och det andra är ett aluminiumbjälklag som köps 

in från Weland och kläs med en träbeklädnad. Både trä- och aluminiumbjälklaget har 

en trätrall som har ett underhållsbehov, vilket inte är önskvärt enligt respondentens 

erfarenhet av beställare. Bolaget letade därför efter en ny lösning (för bolaget) som är 

underhållsfri och hittade det tredje balkongbjälklaget. Den tredje är en 

kompositbalkong, som består av en platta gjort av plywoodstomme och är sedan 

plastad in med en produkt som liknar båtplast. Den nya lösningen köps in från 

Composit Balkonger och har upplevts som kraftig och stabil och är underhållsfri.  

Den traditionella typen utav balkongbjälklag är med trästomme. Trästommen måste 

dock kläs med brandskyddande material på undersidan för att klara brandkraven för 

brandspridning mellan våningar. Den brandskyddande inklädnaden och underhållet av 

trätrallen är kostsamt, vilket är nackdelen med trästommen.  

Aluminiumstommen har liknande problem med underhåll och brand och måste också 

kläs in med brandskyddande material på undersidan för att klara brandkraven. 

Kompositbjälklaget, den tredje typen utav bjälklag, klarar dock brandkravet R30 utan 

ytterligare inklädnad.  

Respondentens bolag har tagit fram ett infästningssystem som är densamma oavsett 

vilken typ utav bjälklag som beställaren väljer. Infästningssystemet består av 

infästningsjärn, i form av ett vinkeljärn, som fästes in i en kraftig balk i byggnaden och 

bjälklaget placeras på infästningsjärnen. En vibrationskudde placeras emellan 

bjälklaget och infästningsjärnet för att avvibrera konstruktionen mot byggnaden. 

Bjälklaget skruvas sedan fast i infästningsjärnet, se Figur B1. 

Hela infästningen täcks undertill av en plåt för att täta och förhindra att brand- och 

fuktspridning. Ovanför balkongens stomme monteras ett tätskikt, om balkongplattan 

inte redan har det, samt en längsgående plåt som förhindrar att vatten kan rinna längs 

fasaden och ner i infästningen. Efter den längsgående plåten och den underliggande 

plåten är monterad, tätas infästningen med brandtätande massa. 
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Figur B 1 - Egenritad skiss av Tina Ersson från intervjun med Respondent 3. 

Respondenten får frågan om bolaget någon gång använder pelare intill fasaden 

istället för infästningen i skissen ovan. Hen beskriver att bolaget försöker undvika den 

lösningen på grund av att hen anser att det ser ut som en tillbyggnad. 

Arbetsprocessen 
Olika aktörer kan kopplas in i projekt vid olika tidpunkter och då tillhandahålla olika 

typer utav underlag att arbeta med. Hur ser underlaget ut som ni arbetar med vid 

utformning av balkonger? 

Respondenten beskriver att underlaget som konstruktörerna i hens bolag arbetar med 

är ett bygglov. Bygglovet består alltså av bygglovshandlingar i form av fasader, planer 

och sektioner. Respondenten förklarar att konstruktörerna måste anpassa sig efter 

bygglovet med tanke på att bolaget arbetar med att bygga moduler som har vissa 

begränsningar i storlek och volym. Hen menar att tidig involvering i processen, gärna 

innan eller under tiden bygglovshandlingarna produceras, minskar utformningstiden 

eftersom anpassningen för modulerna redan är gjort i bygglovshandlingarna.  

Respondenten har även varit med om att byggnader inte kan göras i moduler för att 

arkitekten inte ritat en byggnad som är möjlig att producera i volymmoduler. Hen 

beskriver att bolaget även producerar enskilda vägg- och bjälklagselement som 

behövs då moduler inte är möjliga, men bolaget anser att modulerna är att föredra.  
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Utöver ni som konstruktörer, kan andra aktörer behövas vid utformningen av 

balkonglösningar. Vilka aktörer är involverade i utformningen av balkonger? På vilket 

sätt påverkar aktörerna Ert arbete med utformningen?  

I första läget är det arkitekter som är med för att bestämma hur stora balkongerna ska 

vara, vilket består dels av tillgänglighetskraven från BBR och arkitektens estetiska syn 

på byggnaden och balkongerna. 

Beställaren är självklart med och även deras drift- och underhållspersonal kan vara 

delaktiga i projekten. Beställaren och deras drift- och underhållspersonal kan ha 

önskemål på vilka egenskaper balkongen ska ha och hur balkongen ska se ut. Valet 

av balkongbjälklag är, som tidigare nämnt, ofta centrerat runt vilket underhåll 

balkongen får ha. 

Brandkonsulter kan även bli inblandad för att utvärdera byggnadens brandskydd och 

brandkrav. Brandkonsulterna tillhandahåller konstruktörerna med en 

brandskyddsdokumentation med de olika brandkraven som finns på byggnaden. 

Akustikkonsulter brukar gå igenom konstruktörens ritningar för att kontrollera att 

vibrationer, stomljud och andra former av ljud mellan lägenheter elimineras eller 

minimeras. Akustikkonsulten tillhandahåller också en dokumentation som beskriver 

vad alla byggnadsdelar har för ljudkrav. 

Även konsulter som hanterar beräkningar av ljusinsläppet kan vara delaktiga i 

utformningen av balkongerna. Dagsljuset är reglerat av BBR och intill balkongen beror 

ljusinsläppet till stora delar på hur djup balkongen är. Konsulten kan därför påverka 

projektet genom att justeringar på balkongen eller fönster intill balkongen måste göras 

för att byggnaden får för att få in mer dagsljus.  

Ingen fuktsakkunnig är vanligtvis delaktig i utformningen av balkongerna då 

konstruktörerna anses kunna utforma infästningarna på ett sätt att fuktproblem inte 

uppkommer. 

 

När blir aktörerna inkopplade i projekten? Hur sker arbetet mellan Ni själva och de 

andra aktörerna? 

Respondenten anger att aktörerna oftast blir inkopplade i samband med 

bygglovsbeviljandet eftersom att byggnaden ska klara de krav som ställs på brand, 

ljud, ljus, fuktproblematik, etc. Vid beviljandet av bygglovet, på ett så kallat tekniskt 

samråd, ska projektet redovisas tekniskt genom att visa hur aktörerna har löst kraven 

som ställts.  

Hen berättar att majoriteten av kommunikationen mellan aktörerna sker via 

kommunaktionsprogrammet Skype for Business. Anledningen är att aktörerna enkelt 

kan prata med varandra samt visa material via delning av bild genom programmet. 

Användningen av programmet har blivit en vana eftersom att bolaget är spritt över hela 

landet. Hen berättar även att programmet används inom kontoret för att kommunicera, 

istället för att skriva ut en ritning eller liknande och gå till kollegans kontor. 
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Respondenten förklarar att aktörerna på tekniksidan inte är delaktiga på möten innan 

bygglovet är beviljat, utan de agerar mer som en hjälpfunktion till säljarna för att 

bygglovet ska beviljas.  

Efter bygglovets beviljande blir projektet överlämnat till konstruktörerna från säljarna 

och övriga berörda aktörer, som förklarar vad som gäller i projektet.  

 

Litteraturstudien har resulterat i att det finns ett flertal krav och rekommendationen som 

ska eller bör appliceras på balkonger. Vilka dokument och regelverk använder ni vid 

utformningen av balkonger? 

Respondenten utgår från BBR eftersom den innehåller de krav som byggnaden måste 

klara, men hen berättar att bolaget oftast stävar att förbättra byggnaden bortanför BBR-

kraven. 

Till exempel har respondentens bolag ett flertal gånger varit med och projekterat 

byggnader som har klassificerats som Miljöbyggnad Silver och Miljöbyggnad Guld. 

Regelverken för miljöbyggnad har då varit del av utformningen av byggnaderna och 

balkongerna.  

Själva dimensioneringen sker med hjälp av EKS.  

Respondenten förklarar att flerbostadshus har många fler och högre krav på 

byggnaderna än för bostadshus i småhus. Anledningen är att människor som bor i 

småhus, lever tillsammans med sin egen familj och kan då acceptera 

störningsmoment, i form av ljud, vibrationer, m.m. 

 

Beskriv vilka aktiviteter som utförs, vem som bär ansvaret och vad som är målet med 

aktiviteterna vid utformning av balkonger. Specificera vilka aktiviteter som är kritiska. 

Utformningen av byggnaden och balkonger börjar alltid med en design och ett 

bygglovsärende. Hen anser att det är arkitekten som ansvarar för designen och målet 

är att få en tillgänglig och estetiskt tilltalande balkong. 

Efter överlämningen utför konstruktörerna en dimensionering för att kontrollera 

hållfasthet och utformar detaljer för att följa samtliga regelverk och beställarens 

önskemål. Under konstruktörens arbete kan designen fallera på grund av 

underdimensionering i arkitektens modell eller att balkongen inte går att montera enligt 

arkitektens design. Hen beskriver att en diskussion mellan arkitekten och 

konstruktören är nödvändig för att lösa problemet och få fram en design och detaljer 

som fungerar. Målet med aktiviteterna i stycket är att skapa en balkong som håller, 

följer beställarens önskemål gällande drift- och underhåll och uppfyller arkitektens 

design. 

Efter dimensioneringen produceras en montagebeskrivning av konstruktörerna till 

montörerna, för att balkongerna ska monteras på rätt sätt. 

Hen anser att dimensioneringen och utformningen av detaljerna är konstruktörens 

ansvar. Hen anser även att hållfastheten är kritisk att kontrollera för balkonger, 

eftersom balkonger har ramlat ner och dödsfall har förekommit. Respondenten 
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förklarar att det är fler besiktningar och krav på balkonger än förut, på grund av att 

balkonger har rasat. Respondenten resonerar att anledningen till att konstruktörer 

anser hållfasthet som kritisk är att konstruktörer har i uppgift att balkongen ska hålla, 

vilket gör den är närmare om hjärtat än andra aktiviteter.  

Även beställarens önskemål, specifikt önskemål om drift och underhåll är en kritisk 

aktivitet att utföra rätt och utforma lösningen på rätt sätt. 

 

Under litteratur- och kontextstudiens gång har det framkommit att det finns ett antal 

kritiska detaljer vid utformning av balkonger. Till exempel plåtarna intill fönster och 

dörrar, utformning av räcken, etc. Beskriv vilka andra kritiska detaljer som finns, vem 

som ansvarar för dem och varför. 

Om balkongtyp nummer 2 används finns det kritiska detaljer där dragstaget ska fästas 

in i balkongbjälklaget och i fasaden. Detaljen är kritisk för att knutpunkterna ska vara 

hållbara och att fukt och brand inte ska kunna spridas via knutpunkterna.  

Respondenten anser också att infästningen av balkongbjälklaget i fasaden är också 

en kritisk detalj. Detaljen måste, på samma sätt som i stycket ovan, förhindra att brand 

sprids mellan våningarna.  

Respondenten förklarar även att bjälklaget bör förhindra att vatten rinner och droppar 

från balkongen ovan, till balkongen under. Hen beskriver att det inte finns något krav 

som ställs angående vatten från balkonger ovan, utan det är en användarfråga som 

kan orsaka irritation. 

Samtliga detaljer som nämnts ovan ligger inom konstruktörens ansvar för att se till 

att samtliga krav angående brand, fukt, ljud, etc. ska uppfyllas. Konstruktörerna på 

respondentens bolag arbetar även med produktutveckling av infästningarna för att 

förenkla montaget, förkorta arbetstiden och få andra konstruktörer och montörerna att 

förstå hur lösningarna fungerar. 

 

Dimensionering av byggnadsdelar kan utföras på olika sätt. Beskriv hur Ni utför 

dimensioneringen och varför Ni använder de metoderna. 

Respondenten förklarar att byggnadskomponenterna oftast dimensioneras med hjälp 

av en programvara som heter StatCon. Programvaran används för att den kan 

hanterar både limträ, KL-trä och konstruktionsträ, och utföra beräkningarna på ett 

enkelt sätt. 

Hen berättar även att bolaget använder dimensionering genom provning i samarbete 

med RISE i Skellefteå. Provning sker i de fall som konstruktörerna inte kan beräkna 

fram en dimensionering, till exempel hur mycket last deras fästjärn som används vid 

lyftning klarar av. Hen vill förtydliga att konstruktörerna alltid börjar att försöka räkna 

hem konstruktionen, men ibland är det inte möjligt och då sker dimensioneringen 

genom provning. 

Respondenten beskriver att det finns en avdelning i bolaget som endast utför 

beräkningar. Hen tar då kontakt med en kollega i den avdelningen som utför 
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beräkningarna och återkommer till respondenten med synpunkter om vad som är 

viktigt att tänka på.  

 

Vid dimensionering av olika komponenter kan olika säkerhetsmarginaler användas. 

Vilka säkerhetsmarginaler använder Ni? 

Dimensioneringsgången sker med hjälp av EKS och kraven från BBR, till exempel 

nedböjning kontrolleras. Respondenten berättar även att beställare från andra länder 

kan ha vissa specifikationer som måste användas.  

Hen förtydligar vikten att redovisa på vilket sätt dimensioneringen är utförd och vilka 

premisser som satts i beräkningarna. Även rimlighetskontrollen av resultaten anses 

också som viktig. 

 

Under litteraturstudien har kvalitetsstyrning visat sig vara en viktig del av arbetet för att 

veta om aktiviteterna blir rätt utförda. Till exempel uppföljning av tidsplan, kontroller att 

budget följs kontinuerligt, egenkontroller, granskningar, etc. Beskriv hur Er 

kvalitetsstyrning ser ut. 

Respondenten förklarar att bolaget har ett kvalitetssystem med egenkontroller i 

projektering, produktion och montage. 

 

Litteraturstudien har även visat att uppföljning är en viktig del för att skapa ett bra 

kvalitetssystem, till exempel kompetens- och erfarenhetsåterföring för att förbättra 

arbetet eller lösningarna till nästa projekt. Utför Ni något uppföljnings- och 

förbättringsarbeten? 

Kvalitetssystemet, som är beskrivet i svaret ovan, innefattar även ett 

uppföljningsmoment genom ett omfattande rapporteringssystem. Uppföljningen sker 

efter byggnaden står färdig och dokumenterar eventuella fel och brister för att förbättra 

lösningarna till nästa byggnation. Dokumenteringen utvärderas efter varje projekt för 

att undersöka om felen är systemfel, eller om det är ett tyckande. Om felen är 

berättigade, försöker bolaget förbättra lösningarna för att undvika samma fel igen. 

 

Examensarbetet handlar om att systematisera en konstruktörs arbete. Vilka 

förbättringar i en konstruktörs arbetsprocess önskar Ni? Är förbättringarna möjliga är 

utföra? 

Respondenten berättar att arkitektens design i många fall kan vara en svår att uppfylla 

eftersom arkitekten ofta vill ha en osynlig infästning och så tunn konstruktion som 

möjlig. Hen ser dock det som en utmaning att hitta en lösning, men lösningen kan 

tyvärr bli väldigt dyr ibland. 

Hen beskriver att beställaren och arkitektens åsikter om balkongen ofta svänger från 

dag till dag, eller från vecka till vecka. Respondenten önskar därför att samtliga frågor 

om hur balkongen ska se ut och vilka egenskaper som ska uppfyllas, ska vara 

avbockade och det ska vara klarlagt vad aktörerna vill. 
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Respondenten anser att önskemålet går att utföra genom att klarlägga läget tidigt. 

Hen förklarar att konstruktörerna har lärt sig att ställa vissa frågor vid överlämningen 

för att undvika otydligheter och svängande åsikter.  

Hen berättar att arbetet som en konstruktör sällan är densamma, vilket leder till att 

aktörerna måste vara problemlösare. Vissa människor tycker inte om att lösa problem, 

men respondenten anser att konstruktörer oftast gillar problemlösning och utmaningar. 

 

På vilket sätt skulle förbättringarna kunna utföras? 

Det viktiga är att samla in informationen om projektet tidigt, till exempel vid 

överlämningen, och sammanställa projektets underlag och premisser. Hen anser att 

en lagom detaljerad sammanställning medför mindre problem och frågor under 

projektets gång. Till exempel att detaljplansfrågorna är besvarade och hur byggnaden 

får se ut är fastställt. 

Ett generellt tips från respondenten är att läsa detaljplanen för byggnaden i fråga för 

detaljplanen är den juridiska handlingen för byggnationen. Specifikt om byggnaden får 

ha balkongen och om marken under balkongerna får användas för att ta ner pelare 

eller dylikt.  

  



- 32 -  Kapitel 7: Bilagor 

Respondent 3  Sammanfattning av intervju 
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Respondent 4 
Kursiv text är påståenden och frågor som sagts under intervjun gång, medan normal 

text är en sammanfattning av respondents svar och kommentarer. 

Presentation av respondent 
Respondenten har utbildad högskoleingenjör och utförde sitt examensarbete inom 

träkonstruktioner. Hen har sedan år 2010 arbetat som konstruktör och haft 

huvudinriktning inom träkonstruktioner. Hen har i dagsläget yrkesrollen gruppledare för 

träkonstruktionsavdelningen och arbetar, som följd till rollen, uteslutande med 

träkonstruktioner. 

Respondenten har både erfarenhet inom modulbyggande med trästomme samt det 

klassiska byggande med träkomponenter på plats. 

Generellt om balkonger i trähus 
Examensarbetets litteratur- och kontextstudie har resulterat i att det finns fyra olika 

stomsystem i trähus. De fyra stomsystemen är träregelstomme, pelar-balk-stomme 

(även kallad limträstomme), KL-trästomme (korslimmat trä) och timmerstomme.  

Respondenten bekräftar att de nämnda stomsystemen är typerna som vanligtvis 

används i Sverige i dagsläget, men tillägger att andra typer av trästommar har börjat 

att växa fram och marknadsföra sig. Två exempel är IsoTimber och Bosum building 

system, men hen har inte själv projekterat en byggnad med systemen. 

IsoTimber består av massiva timmerstockar med spår som fräses ur för att skapa 

isolerande luftkanaler. Stockarna monteras sedan ihop till block och plywood monteras 

på vardera sida av blocket för att täta blocken. Ingen plastfolie behövs till systemet 

eftersom trä balanserar fukthalterna genom att andas. Det behövs även inte någon 

isolering eftersom att luftkanalerna isolerar byggnad. Systemet sägs fungerar både till 

småhus och flerbostadshus. 

Bosum building system är ett stomsystem som liknar byggande med LECA-block, 

fast blocken är istället gjort av massivt trä i furu. Blocken sammanfogas med hjälp av 

blockens skåror på ovansidan och undersidan och plywoodremsor monterat för att 

sammanfoga väggen ytterligare. Respondenten anser att systemet är mer aktuellt för 

småhus. 

Respondenten berättar att träbyggandet som hen arbetar med idag består 

volymmässigt av 50 % träregelstommar, där majoriteten är moduler, 40 % KL-

trästommar och de resterande 10 % limträstommar. Hen förklarar att limträ oftast 

används för hallbyggnader och kontorslokaler, och inte just till bostadshus. Hen har 

inte projekterat byggnader med timmerstomme eftersom de oftast är småhus.  

Respondenten berättar att det högsta skarpa träbyggnadsprojektet som företaget 

arbetar med är elva (11) våningar, samt att även högre träbyggnader är på gång, men 

detaljplanen är ännu inte färdigställd. Hen har projekterat byggnader med 

träregelstommar i form av moduler med en (1) till sex (6) våningar, men vanligast har 

byggnaderna två (2) till fyra (4) våningar. Träbyggnader med KL-trästomme har oftast 

fler våningar, från fem (5) till sju (7) våningar. Hen projekterar i dagsläget ett antal olika 
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träbyggnader med limträstomme som har sex (6) till sju (7) våningar. Respondenten 

anser att timmerstommar har en (1) till två (2) våningar, eftersom byggnaderna oftast 

är småhus. 

 

Examensarbetets litteratur- och kontextstudie har också visat att det finns olika typer 

av balkonger, där det är 1) pelare till mark, 2) dragstag ovan balkongplatta, 3) tryckstag 

eller konsol under balkongplatta och 4) fritt hängande balkong eller utkragande balkar. 

Balkongtyp 2 kan ha två alternativa dragstag; alt. 1) dragstag som göms bakom 

balkongräcket, och alt. 2) dragstag som sträcker sig till infästningspunkten för 

balkongplattan ovan. Balkongtyp 4 kan lösas konstruktionsmässigt genom att alt. 1) 

gömma infästningen i mötet mellan balkongplattan och väggen, alt. 2) förlänga det 

invändiga bjälklaget ut genom ytterväggen för att skapa balkongplattan, eller alt. 3) 

förlänga det invändiga bjälklaget för att bära balkongplattan. 

Respondenten bekräftar att det är de balkongtyperna som förekommer i Sverige. Hen 

tillägger även att det finns indragna övervåningar som skapar en balkong, men att det 

kan ses som en terrass istället för balkonger. Det förekommer också balkonger som 

hänger i ett vertikalt stag från en konsolande balk högst upp i byggnaden, men den 

balkongtypen är inte vanlig. 

Respondenten anser att den vanligaste balkongtypen i dagsläget är balkongtyp 

nummer 2, dragstag ovan balkongplattan, som har gått om balkongtyp nummer 1, 

pelare till mark, som anses som den näst vanligaste balkongtypen. Sedan använder 

respondenten balkongtyp nummer 3, tryckstag eller konsol under balkongplattan näst 

mest sällan och balkongtyp nummer 4, mest sällan. 

Respondenten ser ingen tydlig koppling mellan våningsantal och vardera balkongtyp. 

Hen anser att balkongtyp nummer 1, pelare till mark, är väldigt vanlig i tvåvåningshus 

och att balkongtypen sällan används för byggnader som har högre än fyra (4) våningar. 

De övriga balkongtyperna fungerar dock oavsett vilket våningsantal byggnaden har, 

eftersom balkongerna har enskilt bärande konstruktioner. 

 

Respondenten ser följande för- och nackdelar med de olika balkongtyperna: 

Balkongtyp nummer 1, pelare till mark, är den konstruktivs enklaste balkongtypen och 

den balkongtyp som hen föreslår först, men den balkongtyp som arkitekten gillar minst. 

Balkongtypen nackdel är att pelarna måste ner till marken och grundläggas, vilket tar 

plats från ytan i detaljplanen. Pelarna kan även få andra sättning än själva huset på 

grund av att pelare står i fiberriktningen som är stabil, medan husets konstruktion har 

många horisontella komponenter som krymper i uttorkning och enklare kan tryckas 

ihop. Det kan leda till att balkongplattan börjar luta mot byggnaden och orsaka 

fuktproblem samt svårigheter att öppna utåtgående dörrar. Ju högre byggnaden är, ju 

större blir sättningar på grund av att samtliga våningar sättningar summeras. 

Balkongen högst upp får då störst sättningsskillnader. Byggnadens sättningar måste 

därför tas hänsyn till i beräkningen och utformningen av balkongerna.  
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Balkongtyp nummer 2, 3 och 4 har däremot fördelen att balkongerna följer med 

husets rörelser. 

Hen förklarar att balkongtyp nummer 1 anses som ett gemensamt bärverk, vilket ger 

ett högre brandkrav (R60 för 3–4 våningar). Brandkravet är annars R30 för enskilt 

bärverk, som balkongtyp nummer 2, 3 och 4. 

Balkongtyp nummer 2, dragstag ovan balkongplattan, har fördelen att majoriteten av 

infästningen kan gömmas bakom panel eller liknande och endast en tunn plåt sticker 

ut ur fasaden.  

Balkongtyp nummer 3, tryckstag eller konsol under balkongplattan, anses inte som 

vacker av respondenten. Hen förklarar att balkongtypen kan bli svår att brandskydda 

om balkongen får den högre brandklassen angående bärighet, R60, vilket ofta gäller 

för gemensamma balkonger. Medan R30, en lägre brandklassning angående bärighet, 

kan fungera för balkongtypen. Balkongtypen kan även vara svårt fästa in i stommen i 

vissa fall för att få till fasaden på ett bra sätt. 

Balkongtyp nummer 4, fritt hängande balkonger eller utkragande balkar, kan få 

problem med köldbryggor om balkongen består av konsolande KL-skiva (alternativ 2) 

eller utkragande balkar (alternativ 3) genom fasad. De utstickande byggnadsdelarna 

kan då behövas isoleras in, vilket kan leda till fuktproblem. 

 

Balkonglösningar och detaljer 
Under intervjun visade respondenten upp några balkonglösningar och detaljer på de 

balkongtyper som respondenten har utformat. 

Respondenten har projekterat en byggnad som hade en konsolande KL-skiva, alltså 

balkongtyp nummer 4 med alternativ 2. Hen påpekar att det viktiga med detaljen är att 

balkongplattan isolerades under och over plattan för att förhindra balkongplattan blir 

en köldbrygga. 

Respondenten har även projekterat fram en balkong av typ nummer 1, pelare till 

mark. Balkongplattorna var byggda som kassetter av konstruktionsvirke och inhängd 

mot byggnadens stomme med ett antal vinkelbeslag, istället för ett längsgående L-stål 

för att minimera köldbryggorna. Hen förklarar att balkongerna av typ nummer 1 kan ha 

olika pelarplaceringar, till exempel på sidan, i hörnen eller i framkant av balkongerna. 

Hen påpekar att pelarplaceringen är en utseendefråga och att hen konstruerar pelarna 

utifrån de förutsättningar som fås från arkitekten.  

Respondenten har projekterat balkongtyp nummer 2 ett flertal gånger. En av 

gångerna skippade hen vinkelbeslagen som beskrivs i stycket ovan, för att istället 

skruvat fast balkongplattan, som var en KL-träskiva, direkt till väggskivan av KL-trä. 

Köldbryggan minskades i det fallet genom att haka ur KL-träskivan, vilket skapade två 

(2) infästningspunkter i ändarna av balkongen och ett hålrum emellan som sedan 

fylldes med isolering. 

Respondenten visar även ett exempel på ett tryckstag gjort av HEA-balkar, dock var 

ett exempel på en loftgångsuppbyggnad. Diagonalen fick därför inte sticka ner för 
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mycket eftersom någon skulle kunna slå huvudet i tryckstaget. Loftgången bars genom 

att ha en liggande balk under loftgångplattan samt en diagonal som fästes i den 

liggande balken samt i fasadens stomme. 

Respondenten arbetar med två tycker utan balkongplattor. Antingen KL-träskivor 

eller träregelstommar, som hen kallar för kassetter. KL-träskivorna ger en mycket 

enklare balkonglösning eftersom det finns en slät och plan yta som tätskiktet kan 

läggas på. Samt att infästningen av till exempel drag kan göras i princip var som helst 

utan att ordna en förstärkning av kassetten där infästningen ska vara. 

Kassetterna är billigare materialmässigt, speciellt för småhustillverkarna som oftast 

redan har eller köper in konstruktionsvirke. Arbetstiden att montera ihop kassetterna 

blir dock längre för att kassetterna har fler komponenter samt att kassetten eventuellt 

måste förstärkas för infästningen. 

Dragstag är uteslutande i stål, medan tryckstagen kan göras i trä om diagonalen har 

en tillräcklig hög vinkel. Tryckstagen brukar dock bli i stål eftersom att stålet kan ha 

slanka profiler än fast diagonalen har en låg vinkel och sticker ner en kortare sträcka. 

 

Arbetsprocessen 
Olika aktörer kan kopplas in i projekt vid olika tidpunkter och då tillhandahålla olika 

typer utav underlag att arbeta med. Hur ser underlaget ut som ni arbetar med vid 

utformning av balkonger? 

Respondenten underlag till utformningen av balkonger är oftast en arkitekts ritning eller 

modell som visar hur stora balkongerna ska vara. Detaljnivån på arkitektens ritning 

eller modell kan variera. Hen beskriver att i de flesta fall är balkongerna inritade som 

en tunn, slank, svävande platta, men hen har också erfarenhet av arkitekter som har 

tänkt att det behövs en pelare i framkant eller ett dragstag. 

 

Utöver ni som konstruktörer, kan andra aktörer behövas vid utformningen av 

balkonglösningar. Vilka aktörer är involverade i utformningen av balkonger? På vilket 

sätt påverkar aktörerna Ert arbete med utformningen? Hur sker arbetet mellan Ni själva 

och de andra aktörerna? När blir aktörerna inkopplade i projekten?  

De huvudsakliga aktörerna som är involverade i utformningen av balkonger är 

konstruktör och arkitekt. Beställaren är involverad i utformningen genom att ställa krav 

på balkongens utseende eller underhåll.  

Entreprenören kan vara inblandade genom att dela med sig tankar och idéer hur 

balkongerna ska monteras. 

Hen förklarar att hen tar fram förslag på hur konstruktionen ska se ut, ibland 

tillsammans med arkitekten. Beställaren och entreprenören granskar sedan förslagen 

och kommer med eventuella synpunkter. 

Respondenten förklarar att hen i vissa fall tar kontakt med företagets egna 

fuktsakkunniga för att diskutera en detalj som konstruktören har utformat. Hen kan 

tänka sig att om det finns en extern fuktsakkunnig i byggnadens projekt kan den 
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fuktsakkunniga ha synpunkter på balkongernas detaljer, men hen har inte varit med 

om det själv. 

Respondenten anser att brandsakkunniga är en del av processen, men de är inte 

delaktiga i processen eftersom deras brandskyddsdokumentation är med, men 

ingenjörerna i sig är inte delaktiga. Respondenten beskriver att brandsakkunniga i 

vissa fall sätter en konservativ bärighetskravet, till exempel R60, som hen ifrågasätter 

och sedan justeras kravet ner till R30.  

Respondenten har endast varit med i ett projekt där en ljudsakkunnig varit delaktig i 

utformningen av balkonger och haft en synpunkt på utformningen. Balkongerna var då 

utsatta för trafikbuller och bullret reflekterades på undersidan av balkongerna och in i 

byggnaden. Aktören var därför med och utformade balkongernas undersida med ett 

ljudabsorberade material.  

Entreprenörens materialleverantörer kan bli involverade i utformningen för att 

balkongen ska uppföras med de material som leverantören har tillgängligt och som 

entreprenören är van att hantera.  

Respondenten förklarar att hen arbetar mot olika aktörer i olika projekt. Till exempel 

har hen arbetat mot materialleverantör; som underkonsult till arkitekten eller direkt till 

beställaren. Respondenten har även arbetat mycket direkt med hustillverkare, 

antingen modultillverkare eller elementtillverkare, för att ta fram ett system för 

balkonger, utan att involvera en arkitekt. 

Respondenten anser att det är svårt att säga när aktörerna blir inkopplade på grund 

av att inkopplingen varierar beroende på hur respondenten är upphandlad. Då hen 

kopplas in tidigt som ett stöd för arkitekten, till exempel inför en bygglovshandling, 

hanteras inte detaljer, utan byggnadens stomsystem är en vanlig fråga i det skedet.  

Hen beskriver att det inte är förrän inför ett förfrågningsunderlag eller en 

bygghandling som hen tar fram balkongens konstruktion och detaljer. 

 

Litteraturstudien har resulterat i att det finns ett flertal krav och rekommendationen som 

ska eller bör appliceras på balkonger. Vilka dokument och regelverk använder ni vid 

utformningen av balkonger? 

Respondenten förklarar att hen använder Eurokoderna används vid dimensioneringen 

av komponenterna och infästningarna. För att utforma tätskikten används dock AMA. 

Respondenten anger att hen inte använder sig av BBR vid balkongutformningen. 

 

Beskriv vilka aktiviteter som utförs, vem som bär ansvaret och vad som är målet med 

aktiviteterna vid utformning av balkonger. 

Respondenten beskriver att utformningen av balkonger startar med att arkitekten läser 

in sig på detaljplanen för att se om byggnaden får ha balkonger. Därefter ritar arkitekten 

in balkonger i den storlek som arkitekten önskar och fastställer storleken med 

beställaren. Arkitekten ansvarar för aktiviteten och målet är att kontrollera att 

balkongens storlek följer beställarens önskemål och tillgänglighetsbestämmelserna. 



- 38 -  Kapitel 7: Bilagor 

Respondent 4  Sammanfattning av intervju 

Hen berättar att konstruktören brukar bli inkopplad i det här skedet och det första 

som utförs är att hen tar fram olika förslag på bärning av balkongen. Konstruktören 

ansvarar för aktiviteten och målet är att förbereda underlag för diskussion med 

beställaren och arkitekten. 

Förslagen bollas sedan med beställaren och arkitekten för att fastställa hur 

balkongens stomme ska utformas, det vill säga vilken balkongtyp och vilken typ av 

balkongplatta som ska användas. Målet med aktiviteten är att uppfylla beställarens och 

arkitektens önskemål samt undvika vidare missförstånd eller oklarheter. 

Respondenten börjar sedan detaljprojektera balkongen, alternativt att en 

stomleverantör tar över projekteringen och tillverkningsprojekterar balkongen. 

Konstruktören har ansvaret för detaljprojekteringen om projekteringen inte överlämnas 

till annan aktör. Målet är att projektera en balkong som ska hålla, följa regelverken och 

så mycket som möjligt, följa beställarens och arkitektens önskemål. 

Då projekteringen är färdigställd prefabriceras balkongen eller tillverkas balkongen 

på plats och monteras på byggnaden. Tätskikt monteras och balkongen färdigställs 

genom att fixa räcken och eventuell trall. Entreprenören ansvarar för att montaget sker 

på korrekt sätt och även att frågor och oklarheter skickas till konstruktören för att 

konstruktören ska kunna förtydliga lösningen. 

 

Specificera vilka aktiviteter som är kritiska. 

Respondenten anger att dimensioneringen av byggnadsdelarna och knutpunkterna är 

en kritisk aktivitet på grund av att balkongen kan gå sönder och skada både människor 

och materiella ting, om dimensioneringen inte blir korrekt utförd. 

Hen anser att detaljutformningen är en kritisk aktivitet, med samma motivering som 

stycket ovan. Hen tillägger att om konstruktören tänker fel i detaljutformningen i 

projekteringen, kommer det även bli fel på byggplatsen. 

Utförandet på byggplats anses också som en kritisk aktivitet, där materialhanteringen 

innan montage påpekas som en viktig punkt. Hens motivering är att icke-korrekt 

utförande och montage kan leda till skador på byggnaden och balkongerna på grund 

av fukt m.m. samt att balkongerna kan rasa. Fel i materialhanteringen kan leda till 

fuktproblem och att materialet förlorar en del av sin bärförmåga samt andra 

egenskaper. 

 

Under litteratur- och kontextstudiens gång har det framkommit att det finns ett antal 

kritiska detaljer vid utformning av balkonger. Till exempel plåtarna intill fönster och 

dörrar, utformning av räcken, etc. Beskriv vilka andra kritiska detaljer som finns, vem 

som ansvarar för dem och varför. 

Respondenten bekräftar att de nämnda detaljerna är kritiska. Plåtarna är viktiga för att 

de leder bort vatten och förhindrar fuktskador. Hen anger att huvudkonstruktören bör 

ansvara för utformningen av plåtarna för att säkerställa detaljens funktion, men anger 

att ansvaret är en upphandlingsfråga. 
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Hen anser är utformningen av räcket är kritisk och anger att arkitekten har ansvaret 

för valet av räcke, som ofta är prefabricerat, på grund av att det handlar om utseende. 

Hen förklarar att konstruktören ofta blir tillhandahållen en infästning som konstruktören 

måste kontrollera för fastställa att infästningen kommer att hålla. 

Hen tillägger att samtliga knutpunkter också är kritiska detaljer och ligger inom 

konstruktörens ansvarsområde. Hen förklarar att balkongplattor gjort av KL-träskivor 

medför färre knutpunkter jämför med träregelstomme eftersom samtliga komponenter 

i träregelstommen måste fästas in korrekt för att det ska hålla. Till skillnad från KL-

träskivan som är en komponent. 

 

Dimensionering av byggnadsdelar kan utföras på olika sätt. Beskriv hur Ni utför 

dimensioneringen och varför Ni använder de metoderna. 

Respondenten anger att hen använder programvaror för att beräkna balkongernas 

komponenter (pelare, balkar, dragstag) och för att få fram lasterna vid infästningar, 

medan infästningarna oftast beräknas med handberäkningar. Programvarorna 

används för att komponenterna medför en komplexitet som programvarorna enklare 

kan hantera och beräkningarna utförs snabbare än handberäkning. Infästningarna 

beräknas med handberäkningar eftersom infästningarna oftast handlar om att beräkna 

skruvar, som inte är lika komplext som komponenterna. 

Hen förklarar att lasterna på och av träbalkongernas konstruktion ofta är små, om 

balkongerna inte är gigantiska. Hen beskriver också att dragstag ofta kan hantera 

väldigt stora laster (cirka 70–200 kN), men själva lasten som dragstaget bär en handfull 

kilonewton (kN).  

Hen beskriver sin dimensioneringsgång för en balkong med KL-träskiva som 

balkongplatta och stomsystemet är dragstag (balkongtyp nummer 2). KL-träskivan 

dimensioneras i en programvara för att få upplagsreaktionerna. Är balkongen djup kan 

skivan behövas förstärkas i kanterna med limträ, för att bära balkongplattan. 

Hen väljer sedan ett dragstag och dimensionerar infästningarna genom att sätta ett 

vinkelbeslag i fasaden och beräkna antalet skruvar som behövs för lasten. 

 

Vid dimensionering av olika komponenter kan olika säkerhetsmarginaler användas. 

Vilka säkerhetsmarginaler använder Ni? 

Respondenten berättar att beräkningarna för komponenterna utförs enligt 

Eurokoderna och dess säkerhetsmarginaler. Hen undersöker alltid balkongplattans 

eller balkarnas egenfrekvenser för att undvika problem med vibrationer. Hen påpekar 

att beräkningen kan vara svårt att utföra för balkonger med dragstag, vilket gör att hen 

får utföra en bedömning av vibrationsproblematiken.  

Hen berättar att beräkningen av antalet skruv som behövs vid infästningen också 

utförs enligt Eurokoderna. Hen förtydligar att hen ofta ökar antalet skruvar i kritiska 

infästningar till minst fyra (4) eller sex (6), eftersom den låga lasten genererar ett lågt 

antal skruvar (i vissa fall två (2) skruvar) som ser osäkert ut enligt hens erfarenhet. Hen 
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förklarar att ökningen av antalet skruvar genererar en större säkerhetskänsla hos de 

boende, medan kostnaden för balkongerna inte ökar avsevärt. 

 

Under litteraturstudien har kvalitetsstyrning visat sig vara en viktig del av arbetet för att 

veta om aktiviteterna blir rätt utförda. Till exempel uppföljning av tidsplan, kontroller att 

budget följs kontinuerligt, egenkontroller, granskningar, etc. Beskriv hur Er 

kvalitetsstyrning ser ut. 

Respondenten berättar att företaget är ISO-certifierade och har kvalitetssystem som 

hen och hens kollegor måste följa, men hen förklarar att balkongerna ofta är en liten 

del i arbetet för att projektera en byggnad. Uppföljning av tidsplan och budget utförs 

kontinuerligt för hela projektet och inte fokuserat på balkonger. Egenkontroller och 

extern granskning sker på hela projektet och där kommer beräkningarna och 

detaljutformningen av balkongen in i kvalitetsstyrningen. 

Hen förklarar att beräkningarna ska kontrolleras med en egenkontroll och sedan ska 

beräkningarna granskas av en extern part. Beroende på hur projektet ser ut, variera 

graden på hur extern parten är. Ibland kan granskningen utföras av en annan 

konstruktör som är i projektet, men som inte utfört beräkningen, vilket sparar tid. I andra 

projekt kan granskningen utföras med en kollega som inte arbetar med projektet, eller 

en helt extern part som inte arbetar på företaget. Hen förklarar dock att granskningen 

oftast sker inom företaget.  

Hen beskriver också att egenkontrollerna och granskningen egentligen ska utföras 

kontinuerligt under utformningen och dimensioneringen, men att kontrollerna och 

granskningen ofta sker inför leveranser, till exempel inför en granskningshandling eller 

annat utskick. 

Hen har aldrig varit med om att balkonger har blivit byggda och sedan har det visat 

sig att de blivit underdimensionerade. Hen beskriver dock ett tillfälle då en kollega utfört 

ett slarvfel gällande en balk i byggnaden, som fångats upp av granskningen. 

 

Litteraturstudien har även visat att uppföljning är en viktig del för att skapa ett bra 

kvalitetssystem, till exempel kompetens- och erfarenhetsåterföring för att förbättra 

arbetet eller lösningarna till nästa projekt. Utför Ni något uppföljnings- och 

förbättringsarbeten? 

Respondenten berättar att företaget utför uppföljningsarbete i större projekt genom att 

sammanfatta erfarenheter i en slutsummering i slutet av projektet. Mindre projekt 

brukar inte ha någon erfarenhetsåterföring för det handlar om några dagars arbete. 

Hen förklarar att bristen med uppföljningsarbetet är att företaget sällan får återkoppling 

om lösningarna fungerar eller hur bra lösningen fungerar.  

Om lösningen inte fungerar brukar företaget få återkoppling. Hen förklarar att 

synpunkterna kan falla mellan stolarna på grund av att byggnationens avslut ofta är 

långt efter bygghandlingarna har skickat, cirka ett (1) till två (2) år. Synpunkterna 



Balkonger i trähus – Systematisering av konstruktionsarbete - 41 - 

Sammanfattning av intervju  Respondent 4 

hamnar hos konstruktörernas projekteringsledare och de övriga konstruktörerna 

arbetar med andra projekt, vilket gör att uppföljningsmötena inte blir utförda.  

Respondenten efterlyser erfarenhetsåterföring från entreprenören för att kunna 

förbättra lösningarna, men det sker sällan. I de flesta fall skickar hen sina 

bygghandlingar till entreprenören och då byggnaden är byggd vill entreprenören att 

hen ska stämpla om bygghandlingarna till relationshandlingar. Hen måste då förutsätta 

att byggnaden är byggd som bygghandlingar, vilket ibland inte är fallet. Hen förklarar 

även att justeringar och kompletteringar till bygghandlingarna kan behöva produceras 

för att förtydliga hur byggnaden ska utföras eller om byggnaden har blivit byggd på 

annat sätt än bygghandlingarna. 

Hen kan även behöva besöka byggplatsen för att vara stöd för entreprenören genom 

att förklara hur det ska byggas eller utvärdera saker som har byggts annorlunda från 

bygghandlingarna. Hen förklarar att det framförallt sker i ombyggnadsprojekt på grund 

av att byggnaden inte sett ut som hen tänkt. 

 

Examensarbetet handlar om att systematisera en konstruktörs arbete. Vilka 

förbättringar i en konstruktörs arbetsprocess önskar Ni? Är förbättringarna möjliga är 

utföra? 

Respondenten berättar att hen dagligen ställer sig frågan hur arbetsprocessen skulle 

kunna bli enklare och flyta på bättre, men kan inte nämna något specifikt för 

konstruktören. Respondenten påpekar att konstruktörens arbetsprocess kan vara svår 

att systematisera just för att processen beror på andra aktörers arbete. Hen förklarar 

att hela bygg- och projekteringsprocessen är väldigt hackig för att förutsättningarna 

ofta ändras under projektens gång samt att andra aktörer kommer med frågor och 

synpunkter som hindrar att konstruktören kan följa en bestämd ordning av aktiviteter. 

Hen anser att konstruktörens arbetsprocess kan systematiseras om samtliga 

förutsättningar är fastställda, vilket hen ser som en utopi som inte förekommer i 

branschen. 

Hen beskriver också att projekt kan pausas på grund av att budgeten behöver 

beräknas om. Resurssättningen för konstruktörerna blir då omöjlig eftersom 

projekteringen oftast inte har fasta datum, utan beskrivs som ”att projekteringen ska 

börja i början av 2019”. Hen har ofta fått klartecken att börja projektera ett projekt, men 

inte haft resurser för att börja för att hen har planerat att projektet skulle börja senare. 

Hen har även varit med om att projekt har planerats börja och fördelat resurser, men 

att projektet inte fått klartecken förrän senare, vilket leder till att konstruktörer sitter utan 

arbete. 
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Respondent 5 
Kursiv text är påståenden och frågor som sagts under intervjun gång, medan normal 

text är en sammanfattning av respondents svar och kommentarer. 

Presentation av respondent 
Respondenten är en utbildad arkitekt sedan år 2001 och har arbetar som arkitekt i 17 

år, varav fem (5) år i Sverige. Hen har även arbetat med murning och snickeri. 

Generellt om balkonger i trähus 
Examensarbetets litteratur- och kontextstudie har resulterat i att det finns fyra olika 

stomsystem i trähus. De fyra stomsystemen är träregelstomme, pelar-balk-stomme 

(även kallad limträstomme), KL-trästomme (korslimmat trä) och timmerstomme.  

Respondenten bekräftar att de nämnda stomsystemen är de som används i Sverige i 

dagsläget. Respondenten berättar att hens har erfarenhet med stomsystemen består 

av två tredjedelar (2/3) KL-trästommar och en tredjedel (1/3) med en kombination av 

pelar-balk- och KL-trästomme. Hen förklarar att kombinationen har valts för att 

möjliggöra större spännvidder som krävs för dagens kontorslokaler. Träbyggnaderna 

har mellan fyra (4) och fem (5) våningar.  

 

Examensarbetets litteratur- och kontextstudie har också visat att det finns olika typer 

av balkonger, där det är 1) pelare till mark, 2) dragstag ovan balkongplatta, 3) tryckstag 

eller konsol under balkongplatta och 4) fritt hängande balkong eller utkragande balkar. 

Balkongtyp 2 kan ha två alternativa dragstag; alt. 1) dragstag som göms bakom 

balkongräcket, och alt. 2) dragstag som sträcker sig till infästningspunkten för 

balkongplattan ovan. Balkongtyp 4 kan lösas konstruktionsmässigt genom att alt. 1) 

gömma infästningen i mötet mellan balkongplattan och väggen, alt. 2) förlänga det 

invändiga bjälklaget ut genom ytterväggen för att skapa balkongplattan, eller alt. 3) 

förlänga det invändiga bjälklaget för att bära balkongplattan. 

Respondenten bekräftar att de nämnda balkongtyperna är de som finns i Sverige i 

dagsläget. Hen anser att balkongtyp nummer 2, dragstag ovan balkongplatta, är den 

vanligaste typen utav balkong i träbyggnader. Respondenten kan inte svara på vilket 

våningsantal som är typiskt för balkongtyperna. 

 

Respondenten ser följande för- och nackdelar med balkongtyperna: 

Balkongtyp nummer 1, pelare till mark, tar anspråk av marken under balkongerna på 

grund av pelarna, vilket är en nackdel eftersom detaljplanen eventuellt inte godkänner 

det, eller att byggnaden måste bli mindre för att behålla byggarealen. 

Balkongtyp nummer 2, dragstag ovan balkongplatta, med dragstaget enligt alternativ 

1, gömt bakom balkongräcket, är balkongtypen som arkitekter föredrar om balkongtyp 

nummer 4 inte är användbar. Hen förklarar att balkongens utseende blir mer tilltalande 

eftersom dragstaget inte syns utifrån och att utsikten från balkongen förblir ostörd. 

Balkongtyp nummer 4, fritt hängande balkong eller utkragande balkar, anses som 

den bästa lösningen av arkitekter eftersom balkongens bärande system inte är synligt. 
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Hen beskriver dock att det finns en begränsning på balkongens djup på grund av att 

infästningen inte är lika start som för de andra balkongtyperna. 

 

Balkonglösningar och detaljer 
Under intervjun visade respondenten upp ett förslag på hur hens nuvarande projekt 

kommer att se ut. Även materialval för balkongerna diskuterades. 

Respondenten beskriver att förslaget är en bostadsbyggnad som ska bestå av fyra (4) 

våningar (i skissen som visas har byggnaden tre (3) våningar), som ska byggas i norra 

delen av Sverige. Hen förklarar att byggnaden har kombinationer utav inglasade 

terrasser och balkonger eftersom årstiden med sommar i norra Sverige kan vara kort. 

Kombinationen maximerar därför utnyttjandet av uteplatserna genom att inglasningen 

isolerar en del av kylan under vår och höst. 

Hen förklarar att skissen visar fritt hängande balkonger, men dragstag kommer att 

krävas eftersom balkongerna och terrasserna är så pass långa och djupa. 

Hen beskriver att träbyggnader med lokaler sällan har balkonger samt att vissa typer 

utav boenden, till exempel särskilda boenden, inte har balkonger till varje lägenhet för 

att förhindra olyckor och självmord genom fall eller hopp från balkongerna. 

Respondenten tar även upp att träbyggnader kräver mer invecklade lösningar 

gällande bärighet, fukt, brand och trä, jämfört med betongbyggnader. Hen anser att 

trästommar kan därför vara svårare att övertala beställaren att välja samt projektera. 

Hen förklarar dock att det finns bra hjälpmedel genom Svenskt Trä för att utforma 

lösningarna. 

Respondenten föredrar att balkongerna utförs med så mycket trä som möjligt för att 

behålla träbyggnadens träkänsla, som oftast anses som mjukare och naturligare än 

betong- och kompositbalkonger. Hen vill oftast att balkongplattan ska ha en trätrall eller 

liknande. 

 

Arbetsprocessen 
Olika aktörer kan kopplas in i projekt vid olika tidpunkter och då tillhandahålla olika 

typer utav underlag att arbeta med. Hur ser underlaget ut som ni arbetar med vid 

utformning av balkonger? 

Respondenten förklarar att hen oftast kommer in tidigt i projekten. Hen oftast tar fram 

förslag på byggnadens utformning med en ekonomiundersökning, en detaljplan och 

eventuellt en enkel situationsplan. 

Ekonomiundersökningen visar hur stora ytor och hur många lägenheter beställaren 

vill ha. Hen förklarar att beställaren vill ha så stor uthyrnings- eller säljbar areal som 

möjligt, för så lite pengar som möjligt. Hen förklarar att det kan vara svårt att komma 

överens med beställaren på grund av deras strävan att ha en bra ekonomi, medan 

arkitekten vill ha bra kvalitet på byggnaden och balkongerna. 
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Hen förklarar att detaljplanen och situationsplanen visar tomtens utseende och hur 

stor byggareal som är tillåten. Även byggnadens höjd och utseende begränsas i 

detaljplanen, till exempel om det är tillåtet att bygga balkonger. 

 

Litteraturstudien har resulterat i att det finns ett flertal krav och rekommendationen som 

ska eller bör appliceras på balkonger. Vilka dokument och regelverk använder ni vid 

utformningen av balkonger? 

Respondenten förklarar att hen arbetar mest med BBR vid utformning av balkonger, 

men använder även Svensk Standard för att kontrollera tillgänglighetskrav. Även AMA 

används under utformningens gång för att utforma detaljer. 

 

Utöver Ni som arkitekt, kan andra aktörer behövas vid utformningen av 

balkonglösningar. Vilka aktörer är involverade i utformningen av balkonger? När blir 

aktörerna inkopplade i projekten? På vilket sätt påverkar aktörerna Ert arbete med 

utformningen? 

Respondenten berättar att beställaren involveras först i utformningen av balkonger för 

att sätta upp förutsättningarna till projektet samt att komma överens med arkitekten 

hur byggnaden ska utformas. Om byggnaden ska innehålla bostäder arbetar hen mot 

fastighetsägaren och hen agerar då för de boende som ska leva i byggnaden. 

Kommunen kan även bli involverade i utformningen för att tycka till om byggnaden 

och kontrollera att detaljplanen följs. 

En brandkonsult är med i projekten för att kontrollera brandfrågor och ställa krav på 

byggnadens komponenter och utformning. Brandkonsulten blir ofta tidigt inkopplade i 

projekten för att producera en brandskyddsdokumentation som ska följas, till exempel 

om balkongerna måste vara en nödutgång som genererar en högre brandklass. 

Konstruktören blir involverade i utformningen av byggnaden under tiden arkitekten 

ritar den första skissen på byggnaden för att föreslå ett passande stomsystem. Hen 

beskriver att konstruktören och arkitekten träffas under ett kortare möte för att diskutera 

byggnadens stomsystem. Arkitekten ritar sedan upp förslaget med det passande 

stomsystemet och kommer överens med beställaren hur byggnaden ska se ut. 

Konstruktören blir sedan involverad i utformningen av balkongerna genom att utforma 

och dimensionera balkongernas bärande system samt att rita detaljer. 

Hen förklarar att aktörernas som beskrivs nedan bör involveras så tidigt som möjligt 

i projekten, men att aktörerna inte behövs i det skede som föreslag skissas ut. Hen 

beskriver att involveringen bör ske när projektet ska börjas projekteras i mer detalj inför 

utskick, till exempel då bygghandlingar ska produceras. 

Hens företag har ingenjörer med erfarenhet inom fukt- och akustikfrågor som kan 

kontrollera detaljernas utformning. 

Hen förklarar att det är arkitekten, i överenskommelse med beställaren, som väljer 

en räckesleverantör utifrån räckets utseende. 
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Hur sker arbetet mellan Ni själva och de andra aktörerna? 

Hen förklarar att det finns två olika metoder för att kommunicera med de andra 

aktörerna. Antingen möten, som hen beskriver sker regelbundet, eller att skisser och 

detaljer skickas via mail till aktörerna. 

 

Beskriv vilka aktiviteter som utförs, vem som bär ansvaret och vad som är målet med 

aktiviteterna vid utformning av balkonger. 

Respondenten förklarar att projekten oftast börjar med ett startmöte där samtliga 

aktörer som involveras bör delta. Hen berättar att skissen som hen tagit fram 

presenteras tillsammans med projektets förutsättningar, till exempel hur byggnaden 

fungerar och hur arkitekten har tänkt. Aktörerna får under mötet tycka till och ställa 

frågor om skissen och de presenterade förutsättningarna. Målet med startmötet är att 

samtliga aktörer ska arbeta med samma information och att oklarheter snabbt löses 

samt att synpunkter kommer fram direkt. 

Hen beskriver att en projekteringsmapp skapas för att samla samtliga aktörers 

underlag och filer på en och samma plats. Samtliga aktörer kan då komma åt filer. Hen 

berättar att nästan alla aktörer skapar en 3D-modell, som placeras i 

projekteringsmappen för att de andra aktörerna ska kunna länka in modellerna för att 

kontrollera krockar och justeringar. Hen anser att insamling av samtliga 3D-modeller 

är det enklaste sättet att undvika fel under projektets gång. 

Regelbundet och genom hela projektet ordnas projekteringsmöten för att kontrollera 

projektets läge och skapa ett tillfälle för kommunikation mellan projektörerna. Hen 

beskriver att hela byggnaden gås igenom inklusive balkonger och att önskemål, frågor 

om köldbryggor, brand, klimat, avvattning, detaljer etc. behandlas. Hen anger att 

projektledaren eller arkitekten ansvarar för att projekteringsmötena äger rum. Målet 

med mötena är att undvika felprojektering och omarbete. 

Hen förklarar även att möten eller annan konversation, till exempel mail eller Skype-

samtal, sker genom hela processen för att säkerställa att projektet stämmer med deras 

önskemål, samt för att priset inte stiger för högt. 

Hen förklarar dock att konstruktörerna är den aktör som arbetar närmast och 

kommunicerar mest med arkitekterna. 

 

Beskriv vilka aktiviteter som är kritiska. 

Respondenten anser att valet av stomsystem och balkongtyp är en kritisk aktivitet. Hen 

förklarar att stomsystemet och balkongtypen är viktig för att balkongen 

utseendemässigt ska passa till byggnaden. 

Även materialvalet anses som en kritisk aktivitet av samma anledning som ovan, 

men också för att konstruktionen ska hålla för brandkravet samt vara beständig mot 

fukt. 
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Under litteratur- och kontextstudiens gång har det framkommit att det finns ett antal 

kritiska detaljer vid utformning av balkonger. Till exempel plåtarna intill fönster och 

dörrar, utformning av räcken, etc. Beskriv vilka andra kritiska detaljer som finns, vem 

som ansvarar för dem och varför. 

Respondenten bekräftar att de nämnda detaljerna är kritiska. Hen anser att både 

plåtarna intill fönster och dörrar samt utformningen av räcket ligger inom arkitektens 

ansvarsområde. Hen anger att plåtarna intill fönster och dörrar samt räcket bidrar till 

byggnadens estetik, vilket arkitekten hanterar. 

Respondenten tillägger att nivåskillnaderna mellan balkongens ytskikt och 

byggnadens invändiga ytskikt är en kritisk detalj. Ansvaret för detaljen ligger på både 

arkitekten och konstruktören för att monteringen av balkongen ska fungera samt att 

balkongen är tillgänglig. 

Respondenten tillägger även att metoden för att hantera vattnet som hamnar på 

balkongerna är en kritisk detalj, för att metoden, till exempel hängrännor och stuprör, 

påverkar balkongerna och byggnadens utseende. Hen anser därför att arkitekten 

ansvarar för detaljen. 

Brandtätheten mellan balkongen och byggnaden anses också som en kritisk detalj. 

Hen anser att det är konstruktörens ansvar att utforma infästningarna så att brand inte 

kan spridas in till byggnaden, eller till någon annan balkong. 

 

Under litteraturstudien har kvalitetsstyrning visat sig vara en viktig del av arbetet för att 

veta om aktiviteterna blir rätt utförda. Till exempel uppföljning av tidsplan, kontroller att 

budget följs kontinuerligt, egenkontroller, granskningar, etc. Beskriv hur Er 

kvalitetsstyrning ser ut. 

Respondenten förklarar att företaget är ISO-certifierat och utför därför samtliga 

moment som nämnts i frågan. Hen förtydligar att varje kvartal samlas avdelningen och 

diskuterar hur de avslutade och pågående projekten är utförda och hur projekten har 

gått. 

Hen beskriver att egenkontroller sker kontinuerligt under projektens gång inför varje 

utskick, till exempel inför första skissen, granskningshandling, förfrågningsunderlag, 

bygghandling, etc. 

 

Litteraturstudien har även visat att uppföljning är en viktig del för att skapa ett bra 

kvalitetssystem, till exempel kompetens- och erfarenhetsåterföring för att förbättra 

arbetet eller lösningarna till nästa projekt. Utför Ni något uppföljnings- och 

förbättringsarbeten? 

Respondenten anger att erfarenhetsåterföring sker efter nästan alla större projekt, men 

det sker ibland för de mindre projekten. 

Erfarenhetsåterföringen sker genom att bjuda in de inblandade medarbetare till ett 

uppföljningsmöte, ofta via programvaran Skype for Business. Under mötet lyfts 
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synpunkter på hur projektet har gått, vad som har gått fel och vad som skulle kunna 

förbättras till nästa projekt.  

Inför uppföljningsmötet kan studiebesök ske på byggplatsen för att dokumentera 

byggnaden med bilder, som sedan visas upp på uppföljningsmötet. Hen förklarar att 

studiebesöket kan ske under byggperioden, men det vanligaste är att det sker då 

byggnaden är färdigställd. Bilderna är som stöd för att visa lösningarna som blev fina 

eller inte fina och under mötets gång diskuteras anledningar till varför lösningarna blev 

fina eller inte fina. Förbättringsförslag diskuteras även för de lösningarna som inte blev 

lyckade. 

 

Examensarbetet handlar om att systematisera en konstruktörs arbete. Vad fungerar 

bra i samarbetet med konstruktörerna i dagsläget? Vad fungerar sämre i samarbetet 

med konstruktörerna i dagsläget? 

Respondenten anger att hen kommer bra överens med konstruktörerna. Hen anger 

också att nästan allt fungerar bra i samarbetet med konstruktörerna i dagsläget, om 

konstruktörerna är involverade i projektet i ett tidigt skede. Hen anser att anledningen 

till det fungerande samarbetet är att företagets arkitekter och konstruktörer sitta på 

samma kontor. Hen anser att kommunikationen mellan aktörerna är bra och att 

konstruktörerna frågar efter varför arkitekten har utformat byggnaden på ett visst sätt, 

inte bara hur utformningen ser ut.  

Hen förklarar att för sen involvering av konstruktörerna i projektet kan orsaka att en 

bärande komponent krävs mitt i rummet för att bära byggnaden. Komponenter kan 

även kräva en större tjocklek än vad som planerats, vilket kan förminskar boytan och 

eventuellt göra bostäderna icke-tillgängliga enligt reglerna. 

 

Vilka förbättringar i en konstruktörs arbetsprocess önskar Ni? 

Hen önskar inga direkta förbättringsmöjligheter. Hen påpekar att om konstruktören vet 

varför arkitekten har utformat byggnaden eller balkongerna på ett visst sätt, kan 

konstruktören projektera fram lösningar som uppfyller anledningen och eventuellt 

förbättrar arkitektens idé eller tanke. 
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Respondent 6 
Kursiv text är påståenden och frågor som sagts under intervjun gång, medan normal 

text är en sammanfattning av respondents svar och kommentarer. 

Presentation av respondent 
Respondenten har i botten gått en tvåårig bygganläggningsteknisk utbildning och 

arbetade sedan i 17 år som byggnadsarbetare. Hen började sedan arbeta med 

fuktsäkerhetsfrågor i 14 år genom att utveckla fuktsäkerhetskontroller, utföra 

vattenskadeutredningar och andra konsulterande uppgifter inom fuktsäkerhet. Hen har 

sedan sex (6) år varit egenföretagare med fokus på fuktsäkerhet. Hen arbetar under 

ett paraply-företag som möjliggör samarbete och bollning av problem med andra 

egenföretagare som också arbetar med fuktsäkerhet. Hen har vidareutbildat sig genom 

externa och interna utbildningar inom fukt- och vattensäkerhet, till exempel på 

Fuktcentrum i Lund samt SP (nu RISE). 

 

Balkonglösningar och detaljer 
Examensarbetets litteratur- och kontextstudie har också visat att det finns olika typer 

av balkonger, där det är 1) pelare till mark, 2) dragstag ovan balkongplatta, 3) tryckstag 

eller konsol under balkongplatta och 4) fritt hängande balkong eller utkragande balkar. 

Balkongtyp 2 kan ha två alternativa dragstag; alt. 1) dragstag som göms bakom 

balkongräcket, och alt. 2) dragstag som sträcker sig till infästningspunkten för 

balkongplattan ovan. Balkongtyp 4 kan lösas konstruktionsmässigt genom att alt. 1) 

gömma infästningen i mötet mellan balkongplattan och väggen, alt. 2) förlänga det 

invändiga bjälklaget ut genom ytterväggen för att skapa balkongplattan, eller alt. 3) 

förlänga det invändiga bjälklaget för att bära balkongplattan. 

Vilka fuktmässiga för- och nackdelar ser Ni med de olika balkongtyperna? 

Respondenten förklarar att så få infästningspunkter som möjligt, leder till en större 

fuktsäkerhet, eftersom det finns färre platser där fukt kan tränga in i byggnaden. Hen 

menar att balkongtyp nummer 2, dragstag ovan balkongplatta, och balkongtyp nummer 

3, tryckstag eller konsol under balkongplatta, är de balkongtyper som är mest utsatt för 

fuktproblem på grund av större antal infästningspunkter. Medan balkongtyp nummer 

4, fritt hängande eller utkragande balkar, är den balkongtyp som påverkar fasaden 

minst och löper då mindre risk för fuktproblem. 

Hen tillägger dock att infästningspunkternas täthet är viktig och att balkongtyp 

nummer 4 med en dålig täthetslösning, kan vara sämre än balkongtyp nummer 2.  

 

Under intervjun visades ett antal detaljer, som tagits fram utifrån intervjuerna med 

konstruktörerna, och detaljer från Träguiden samt leverantörer av 

balkongkomponenter. Detaljerna fungerade som diskussionsmaterial för olika 

balkonglösningar och detaljer. 
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Infästning av balkongplattan i väggen 

Hen berättar att sekundärtätning har börjat förekomma under plåtarna intill fönster och 

dörrar eftersom plåtar och bleck har en tendens för läckage, som till viss del beror på 

felmontage. Hen förklarar att en sekundärtätning monteras i underkant av fönster och 

dörrar, i form av en vattentät duk, innan karmarna har monterats för att vatten och fukt 

inte ska komma in i väggen om plåtarna och blecken eventuellt läcker. Hen anser att 

infästningen av balkongplattan också bör ha en sekundärtätning som ligger bakom och 

under vattenavledande plåtar och dylikt, se Figur B2. 

 
Figur B 2 - Infästning av balkongplatta i vägg. Sekundärtätningen bör dras enligt streck i blått bläck. Den 
underliggande plåten bör avslutas i höjd med nederkanten av L-stålet för att kunna dra sekundärtätningen bort från 
väggen. 

Genomgående balkar 

Hen berättar att trä inte leder värme bra, men det sker alltid ett litet värmeläckage med 

genomgående balkar eller KL-träskivor. Hen förklarar att genomgående regler ofta inte 

används i byggnader som ska certifieras enligt Miljöbyggnad. Hen beskriver att om 

byggnaden har många balkonger, kommer det krävas många genomgående balkar, 

som sedan drar upp byggnadens värmeförbrukning eftersom värmeläckaget upprepas 

flera gånger och på många ställen i byggnaden. 

 

Dragstag 

Hen studerar en skiss av två typer utav infästningar av dragstaget i balkongplattan. En 

lösning genom att borra hål igenom balkongplattan underifrån, montera en plåt och en 

stång genom hålet och fästa in dragstaget på ovansidan av balkongplattan, se Figur 

B3. 
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Figur B 3 - Infästning av dragstag från undersidan av balkongplattan. 

En annan lösning är att borra ett betydligt djupare hål på sidan av balkongplattan och 

montera dragstaget i stången som monteras i hålet, se Figur B4. 

 
Figur B 4 - Infästning av dragstag från sidan av balkongplattan. 

Hen ser inga fuktmässiga för- och nackdelar med de två infästningarna som 

redovisats. 

Hen förklarar att dragstaget som fästes enligt alternativ 2 sitter i ett mer skyddat läge 

och löper mindre risk för att fukt ska tränga in i byggnaden. Med alternativ 1 sitter 

dragstaget mellan balkongerna och i ett oskyddat läge, vilket gör att fukt kan tränga in 

i väggen om det är slagregn och infästningen inte är tät. Hen förtydligar att ju färre 

infästningspunkter, desto bättre är det fuktmässigt. 

 

Balkonger med norrläge 

Hen anger att balkonger med norrläge är mer utsatta eftersom konstruktionen inte 

utsätts för sol under längre perioder och torkar därför ut saktare än andra väderstreck. 

Snö som samlats på balkonger med norrläge ligger även kvar längre för att solen inte 

kan smälta snön. 

 

Tätskikt ovanför bjälkar i träregelstommar 

Tätskiktet, som visas i Figur B5, anses inte som en nödvändighet eftersom att fukt kan 

bindas i träet, både ovanpå och under tätskiktet eftersom att trä andas. Vatten och snö 

kommer också att samlas ovanpå fuktspärren om balkongerna inte är inglasade. 

Fukten kan då försämra beständigheten och bärförmågan av intilliggande 

träkomponenter. 
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Figur B 5 - Tätskikt placerat ovanpå bjälkar i en träregelstomme. Tätskiktet har nummer 04. Källa: Träguiden. 
Hämtad från https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/altaner-balkonger-och-skarmtak/ 
[oktober 2018]. 

Heltäckande tätskikt och lutande balkongplattor 

Hen påpekar att trallen är mer utsatt om tätskiktet ligger över hela balkongen, eftersom 

anläggningsytan täcker hela balkongen och inte bara längs bjälkarna på en 

träregelstomme. Hen beskriver att trallen då bör distanseras från tätskiktet med minst 

tio (10) mm. 

Hen anser även att underliggande stommar som lutar bort från byggnaden är bättre 

än de horisontella stomsystemen, eftersom vatten naturligt rinner av balkongerna 

ovanpå tätskiktet, se Figur B6. 

Luftningen under trallen förbättrar beständigheten av trallen eftersom trallen är 

upphöjd och påverkas inte av vattnet under en längre tid. Hen förklarar att de 

horisontella balkongplattorna inte skadas på kort sikt, men på mycket lång sikt 

försämras konstruktionens beständighet och till slut, bärförmågan, genom att trallen 

och andra komponenter vattenskadas och till slut ruttnar. 

 

https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/altaner-balkonger-och-skarmtak/
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Figur B 6 - Tätskiktsutformning och lutande stommar. Källa: Träguiden. Hämtad från 

https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/altaner-balkonger-och-skarmtak/ [oktober 2018]. 

KL-träskivor 

Hen berättar att KL-trähandboken innehåller få anvisningar eller detaljer för 

balkonginfästningar. Hen anser att handboken är bra och förklarar att det finns bra 

anvisningar och detaljer för andra vägglösningar, men inte för balkonginfästningar. 

Hen anser att sådana anvisningar och detaljer bör läggas till i handboken. 

Hen förklarar att KL-träskivor är väldigt robusta mot vatten och är väldigt vädertåliga. 

Hen skulle dock inte vilja utföra balkonger med KL-träskivor utan tätskikt ovanpå 

skivan.  

Hen beskriver en erfarenhet med KL-träskivor där vatten har runnit längst väggar. 

KL-träskivan hade påverkats mest utseendemässigt genom att ytan fick 

missfärgningar, men bärförmågan var densamma. 

 

Räckesinfästning – Träpelare stående på balkongplatta 

Hen anser att gummiklossarna i Figur B7 är bra för att träpelarna inte ska suga upp 

fukt, men hen vill hellre ha en luftning under pelarna. Luftningen kan utföras genom att 

sätta distanser under pelarna i stället för solida gummiklossar. 

https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/altaner-balkonger-och-skarmtak/
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Figur B 7 - Räckesinfästning av träpelare med en (1) gummikloss. 

Hen ser dock ingen nytta i att ha två gummiklossar och placera tätskiktet emellan 

klossarna, som i Figur B8, eftersom det inte finns någon större risk för kapilärsugning 

under tätskiktet. 

 
Figur B 8 - Räckesinfästning av träpelare med två (2) gummiklossar. 

Räckesinfästning – Urhakade träpelare 

Träräcke fästes in genom att haka ur botten av pelaren och skruva fast pelaren från 

insidan av träregelstommen genom resterande del av pelaren, se Figur B9. 

Infästningen är vanlig, snabb och enkel, men hen anser att den typen av 

räckesinfästning kommer skadas snabbast av samtliga räckesinfästningar som tagits 

upp. 
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Figur B 9 - Räckesinfästning med urhakade träpelare. 

Räckesinfästning – Stålräcke stående på balkongplatta 

Hen berättar att om stålräcke skruvas på ovansidan av balkongplattan eller trall, se 

Figur B10, bör distanser monteras mellan räcket och balkongplattan/trall för att 

möjliggöra uttorkning av träkomponenterna.  

Om ingen distans monteras, kommer fukt krypa in under infästningsplåten och fukt 

har ingen möjlighet att torka ut och orsaka fuktskador i infästningen. Fuktskador kan 

leda till att infästningen försvagas. 

 
Figur B 10 - Räckesinfästning med stålräcke stående på balkongplatta. 

Räckesinfästning – Stålräcke med infästning på sidan av balkongplattan 

Hen anser att infästningen, se Figur B11, bör utformas med distanser mellan 

infästningsplåten och balkongplattan för att möjliggöra uttorkning av 

träkomponenterna. Anledningen är densamma som för stålräcke stående på 

balkongplattan. 
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Figur B 11 - Räckesinfästning med stålräcke som fästes in på sidan av balkongplattan. Pilen visar var distanser 

bör monteras. 

Arbetsprocessen 
Olika aktörer kan kopplas in i projekt vid olika tidpunkter och då tillhandahålla olika 

typer utav underlag att arbeta med. Hur ser underlaget ut som ni arbetar med vid 

utformning av balkonger? 

Respondenten berättar att de flesta fuktsakkunniga involveras i projekten genom att 

granska arkitekternas och konstruktörernas ritningar. Hen anger att underlaget som 

hen arbetar med är ritningarna. Hen förklarar att ritningarna ofta skickas sent i 

processen och hen får ofta tjata på aktörerna att skicka ritningarna i tid för att hen ska 

hinna granska ritningarna innan utskick. 

 

Utöver Ni som fuktsakkunnig, kan andra aktörer behövas vid utformningen av 

balkonglösningar. Vilka aktörer är involverade i utformningen av balkonger? När blir 

aktörerna inkopplade i projekten? På vilket sätt påverkar aktörerna Ert arbete med 

utformningen? Hur sker arbetet mellan Ni själva och de andra aktörerna? 

Respondenten anger att de aktörer som hen kommer i kontakt med i utformningen av 

balkongen är arkitekterna, konstruktörerna och beställaren. Hen anser att det är 

arkitekterna och konstruktörerna som tar hand om den största delen av utformningen 

av balkonger, framförallt konstruktörerna. Arkitekterna och konstruktörerna blir alltid 

involverade i utformningen innan hen eftersom hens uppgift är att granska deras 

ritningar. Arkitekterna och konstruktörerna påverkar hens arbete, som nämnt i svaret 

ovan, genom att tillhandahålla ritningar, som ofta skickas sent och att hen måste 

upprepade gånger fråga efter ritningarna. 

Hen kommer i kontakt med beställaren genom projekteringsmöten, där de får 

framföra sina synpunkter. 

Hen kommer inte i kontakt med brand- och akustiksakkunniga aktörer gällande 

utformningen av balkonger, eftersom de oftast inte har några större synpunkter på 

balkongerna. 
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Litteraturstudien har resulterat i att det finns ett flertal krav och rekommendationen som 

ska eller bör appliceras på balkonger. Vilka dokument och regelverk använder ni vid 

utformningen av balkonger? 

Respondenten berättar att det finns få krav och rekommendationer gällande fukt, men 

att det finns generella krav i BBR. Hen får sedan utifrån BBR utvärdera och sätta 

riskerna som hen ser. 

Hen anger att AMA används om det finns tillgängliga detaljer, men hen anger att 

AMA har få typlösningar gällande balkonger och fasader. 

Hen kan även använda sig av Plåthandboken för att hitta typlösningar gällande 

plåtar. 

 

Beskriv vilka aktiviteter som utförs, vem som bär ansvaret och vad som är målet med 

aktiviteterna vid utformning av balkonger.  

Respondenten förklarar att arkitekten börjar att rita upp fasad- och planritningar för att 

redovisa hur byggnaden och balkongerna ska se ut. 

Hen anger att konstruktören sedan tar fram de tekniska lösningarna för att balkongen 

ska hålla. Hen antar att framtagningen sker i samarbete med arkitekten för att 

balkongerna ska se ut som arkitekten har tänkt sig. 

Hen förklarar sedan att hen blir tillhandahållna ritningarna från både arkitekterna och 

konstruktörerna för att granskning. Hen skickar därför tillbaka kommentarer och 

synpunkter på byggnaden och balkongerna till den berörda aktören, som eventuellt 

justerar ritningarna innan utskick. Arkitekterna, konstruktörerna, beställaren och hen 

kan eventuellt samlas för ett projekteringsmöte för att gå igenom granskningen och 

vilka synpunkter som uppkommit. 

Hen förklarar att hen ansvarar för att granska ritningarna och kommentera på 

oklarheter, om någon aktör har tänkt fel eller missat något. Arkitekterna och 

konstruktörerna har sedan sitt ansvar att justera ritningarna för att riskerna för 

fuktskador och liknande ska minimeras. 

Ritningarna levereras sedan till beställaren och projektet är klar. Vardera aktören 

ansvarar själv för att sina ritningar levereras. 

 

Specificera vilka aktiviteter som är kritiska. 

Hen förklarar att detaljutformningen av till exempel plåtdetaljer och tätheten i 

infästningarna, samt utformningen för att minimera köldbryggor är kritiska aktiviteter. 

Hen anger att de är kritiska för att byggnaden och de boende i byggnaden kan skadas 

om detaljutformningarna inte är utförda på korrekt sätt. 

 

Under litteratur- och kontextstudiens gång har det framkommit att det finns ett antal 

kritiska detaljer vid utformning av balkonger. Till exempel plåtarna intill fönster och 

dörrar, utformning av räcken, etc. Beskriv vilka andra kritiska detaljer som finns, vem 

som ansvarar för detaljerna och varför. 
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Respondenten anser att samtliga infästningar i fasaden är kritiska detaljer för att 

säkerställa fukttätheten och minimera köldbryggor. Hen förtydligar att utformningen av 

sekundärtätningen, plåtarna och köldbryggor ingår i de kritiska detaljerna. 

Hen kan inte ge ett säkert svar vem som ansvarar för detaljerna. Hen beskriver att 

det är arkitekterna som oftast ritat och ansvarat för plåtdetaljerna och tätheten, 

eftersom det gäller synliga detaljer och att tätheten gäller utifrån. Hen beskriver dock 

att det är konstruktörerna som fokuserar på minimeringen av köldbryggorna för att det 

oftast är strukturella problem. 

Hen anger dock att ansvaret för detaljerna varierar mellan olika projekt beroende på 

hur projektet är upphandlat. 

 

Under litteraturstudien har kvalitetsstyrning visat sig vara en viktig del av arbetet för att 

veta om aktiviteterna blir rätt utförda. Till exempel uppföljning av tidsplan, kontroller att 

budget följs kontinuerligt, egenkontroller, granskningar, etc. Beskriv hur Er 

kvalitetsstyrning ser ut. 

Respondenten förklarar att hen inte är delaktig under möten för att följa upp projekts 

tidsplaner och budget. Hen anger dock att hen utför så kallade fuktronder på 

byggplatsen åt byggherren/beställaren och sammanfattar synpunkter i rapporter och 

skickar in till entreprenör och beställare. Om något allvarligt uppkommer på fuktronden 

kan hen deltaga på byggmöten, men hen är inte delaktig i byggmöten och dylikt annars. 

 

Litteraturstudien har även visat att uppföljning är en viktig del för att skapa ett bra 

kvalitetssystem, till exempel kompetens- och erfarenhetsåterföring för att förbättra 

arbetet eller lösningarna till nästa projekt. Utför Ni något uppföljnings- och 

förbättringsarbeten? 

Respondenten anger att hen inte varit med om det tidigare och hen vet inte varför 

uppföljnings- och förbättringsarbeten inte sker. Hen har inte heller medverkat i andra 

aktörers uppföljnings- och förbättringsarbeten.  

Hen anser att varje projekt resulterar i nya erfarenheter och lösningar som skulle 

kunna förbättra projektens utförande och de resulterande byggnaderna. Hen har hört 

talas om Skanska Teknik som har arbetat fram ett stort antal typlösningar, till exempel 

för utfackningsväggar.  

 

Examensarbetet handlar om att systematisera en konstruktörs arbete. Vilka 

förbättringar i en konstruktörs arbetsprocess önskar Ni ur ett fukt- och värmesynsätt? 

Respondenten anser att projektörer bör arbeta med en fuktsäkerhetsprojektering 

kontinuerligt under projekt, men hen vet att inte alla projektörer utför det. Hen anger 

även att konstruktörer och andra aktörer sällan har en mall för att utföra 

fuktsäkerhetsprojekteringen.  

Hen berättar att i samtliga projekt som hen medverkat i, har hen tillhandahållit mallen 

för fuktsäkerhetsprojekteringen som redovisar hur aktörer ska utföra projekteringen på 
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ett systematiserat tillvägagångssätt. Mallen består av en checklista som baseras på 

ByggaF, men justeringar har utförts för att förenkla och förkorta checklistan samt att 

förslag till text har skrivits in för att påbörja projekteringen. Hen anger även att 

inkluderingen av mallen i de flesta projekten har krävt att hen insisterar och kräver att 

mallen ska användas. Hen förklarar att fuktsäkerhetsprojekteringen krävs för att 

byggnader ska certifieras inom Miljöbyggnad och liknande. 

Hen har märkt att fuktsäkerhetsprojekteringen ofta kommer i sista hand, vilket gör att 

hen funderar hur systematiskt konstruktörer och andra aktörer arbetar med 

projekteringen inom fukt.  

Respondenten önskan är att konstruktörerna ska arbeta mer och bättre med 

checklistan för att säkerställa fuktsäkerheten och hen förtydligar att beskrivningen hur 

lösningarna ska utföras är en kritisk del för att entreprenören ska veta hur byggnadens 

ska byggas. Samt vem eller vilka som ansvarar för att det blir utfört. 

Hen önskar även att fler typlösningar arbetas fram för att inte upprepa samma 

utformning under varje projekt, som både tar tid och pengar, utan konstruktörerna 

hämtar en typlösning som de vet fungerar. 

Hen anser att det är möjligt för konstruktörerna att följa en checklista, men 

framtagningen av typlösningen anses svårare att utföra på grund av att 

konstruktörernas uppgift är att rita och utforma lösningar som passar till ett specifikt 

projekt. 

Hen föreslår att det bör finnas krav på konstruktörer och andra aktörer att utföra 

fuktsäkerhetsprojektering än fast byggnaden inte ska certifieras inom Miljöbyggnad 

eller liknande. 
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Respondent 7 
Kursiv text är påståenden och frågor som sagts under intervjun gång, medan normal 

text är en sammanfattning av respondents svar och kommentarer. 

Presentation av respondent 
Respondenten är utbildad och har doktorerat inom byggnadsakustik. Hen har arbetat 

som akustiker i över 15 år på ett antal olika företag. Hen arbetar mest med 

byggnadsakustik, vilket betyder allt från fasaden och inåt. Hen har dock en mycket 

begränsad erfarenhet av samhällsakustik, till exempel vägbuller. 

Hen har arbetat med bostäder, offentliga lokaler, skolor och förskolor samt hemliga 

lokaler. Byggnaderna och lokalerna har varierat från att vara tysta, ljudisolerade 

ljudstudior till bullriga industrier och reservkraftsanläggningar på sjukhus. 

 

Balkonglösningar och detaljer 
Examensarbetets litteratur- och kontextstudie har också visat att det finns olika typer 

av balkonger, där det är 1) pelare till mark, 2) dragstag ovan balkongplatta, 3) tryckstag 

eller konsol under balkongplatta och 4) fritt hängande balkong eller utkragande balkar. 

Balkongtyp 2 kan ha två alternativa dragstag; alt. 1) dragstag som göms bakom 

balkongräcket, och alt. 2) dragstag som sträcker sig till infästningspunkten för 

balkongplattan ovan. Balkongtyp 4 kan lösas konstruktionsmässigt genom att alt. 1) 

gömma infästningen i mötet mellan balkongplattan och väggen, alt. 2) förlänga det 

invändiga bjälklaget ut genom ytterväggen för att skapa balkongplattan, eller alt. 3) 

förlänga det invändiga bjälklaget för att bära balkongplattan. 

Vilka akustikmässiga för- och nackdelar ser Ni med de olika balkongtyperna? 

Hen berättar att akustiker väldigt sällan tittar på balkonger på grund av att balkonger 

inte brukar utgöra något problem. 

Hen förklarar att det principiellt finns ljudskrav, specifikt stegljudskrav, från granne till 

lägenhet, som gäller även för balkonger. Stora balkonger inom gemensamhetslokaler 

regleras också av ljudkrav. Det finns även krav på trafikbuller och liknande utifrån och 

in i byggnaden. Hen berättar att det däremot inte finns några ljudkrav inom sin egna 

bostad, till exempel stegljud från sin egen balkong till undervåningen på sin villa. 

Hen förklarar att akustiker blir involverade i balkongutformningen när balkongerna är 

indragna i byggnaden, vilket mer efterliknar terrasser än balkonger. Hen tillägger att 

så länge balkongerna är utanför huskroppen blir det i stort sätt aldrig problem. 

Än fast utanpåliggande balkonger inte utgör något problem, anses balkongtyp 

nummer 1, pelare till mark, som den bästa akustikmässiga balkongtypen, på grund av 

att balkongen inte behöver förankras i byggnaden i lika hög grad som de andra 

balkongtyperna. 

Hen förklarar även att utkragande balkar eller KL-träskivor som går igenom fasaden, 

kan utgöra ett problem eftersom komponenterna inte avvibreras vid mötet av 

balkongplattan och fasaden. 
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Under intervjun visades ett antal detaljer, som tagits fram utifrån intervjuerna med 

konstruktörerna, och detaljer från Träguiden samt leverantörer av 

balkongkomponenter. Detaljerna fungerade som diskussionsmaterial för olika 

balkonglösningar och detaljer. Förutsättningen för diskussionen är byggnaden är ett 

flerbostadshus samt att byggnadens bjälklag är lägenhetsskiljande, det vill säga att det 

är olika lägenheter upp och nere. 

 

Genomgående bjälkar eller KL-träskivor 

Respondenten förklarar att bostadskiljande bjälklag måste vara avvibrerat både uppåt 

och nedåt. Avvibreringen uppåt kan ut utföras genom att lägga stomljudsisolerande 

material på ovansidan av varje bjälke eller på hela KL-träbjälklaget, innan 

golvspånskivor monteras på bjälklagsstommen. Hen berättar att det nästan aldrig 

räcker med ett (1) lager spånskivor, utan det oftast krävs två (2) lager spånskivor, ett 

lager gipsskivor och sedan innergolvet. 

Avvibreringen nedåt kan utföras genom att montera en akustikprofil, till exempel 

Gyproc AP, under glespanel som håller uppe bjälklagets isolering, för att undertaket 

ska vara helt avvibrerat och leva sitt eget liv. Hen berättar att taklister måste monteras 

med en luftspalt emellan listen och undertaket för att möjliggöra rörelser i undertaket. 

Hen berättar att det, på samma sätt som på ovansidan, krävs minst två (2) lager 

gipsskivor för att klara av BBR-kraven. 

Hen förklarar att trallen som ligger ovanpå de genomgående komponenterna också 

måste avvibreras för att stegljud inte ska färdas in i byggnaden.  

Hen anger att om bjälklaget klarar kravet på lägenhetsskiljande, kommer 

stegljuskravet från balkongen automatiskt uppnås eftersom bjälklaget redan är 

avvibrerat både uppåt och nedåt. 

 

Stumma infästningar 

Stumma infästningar av balkonger, till exempel genomgående bjälkar eller KL-träskivor 

och utanpåliggande balkongkonstruktionen som är stumt infäst, kan lösas på samma 

sätt som ovan. Det vill säga att byggnadens bjälklag avvibreras både uppåt och nedåt. 

 

Lutande stomsystem 

Hen anser att det lutande stomsystemet med träreglar som visas i Figur B12, är en 

bättre lösning av balkongplattor eftersom komponenterna ligger korsande, vilket 

medför att kontaktytan mellan de olika komponenterna blir mindre. Hen förklarar att 

stegljudet förhindras att fortplanta sig in i byggnaden på grund av riktningsändringarna 

på trallen, de snedkapade reglarna, underlagssponten och det lutande stomsystemet 

samt vid infästningen av balkskon i det extra hammarbandet. 

Hen sammanfattar att ju mindre kontaktpunkter mellan komponenterna, desto bättre 

är det akustikmässigt. 
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Hen tillägger även att trallen, reglarna och underlagssponten har en viss skillnad i 

materialegenskaperna som leder till att fortplantningen av ljud förhindras ytterligare. 

Om balkongen är stor och det bedöms att det finns en större risk för stegljud, kan även 

stomljudsisolerande material läggas under underlagspappen för att avvibrera trallen. 

 
Figur B 12 - Lutande stomme med hjälp av snedkapade reglar i två (2) lager. Källa: Träguiden. Hämtad från 

https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/altaner-balkonger-och-skarmtak/ [oktober 2018]. 

Hen anser att liknande lösning fast med en KL-träskiva som stomsystem är något 

sämre på grund av att KL-träskivan är massiv och ett riktningsbyte försvinner från 

bilden ovan. 

 

Infästning av balkongplattan i väggen 

I Figur B13 visas en infästning av en balkongplatta till fasaden. Balkongplattan vilar på 

ett fästjärn (som är formad som ett L) med en vibrationskudde emellan. Fästjärnen är 

inspända in i en balk i fasaden. 

Hen anser att vibrationskudden kommer att avvibrera balkongplattan, men att figuren 

inte visar ett godkänt, lägenhetsskiljande bjälklag invändigt. Det invändiga bjälklaget 

ska utföras som det beskrivs under titeln Genomgående bjälkar eller KL-träskivor. 

https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/altaner-balkonger-och-skarmtak/
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Figur B 13 - Infästning av balkongplatta i vägg. Figuren är inte skalenlig. 

Hen förklarar att kopplingen mellan balkongens gångbara yta och byggnadens 

innergolv samt undertak måste brytas någonstans med en avvibrering. Avvibreringen 

måste inte utföras på alla de föreslagna platserna som beskrivit ovan, utan endast på 

en plats. Hen förtydligar att om infästningen är korrekt utförd, kan balkongplattan 

utföras utan avvibrering, medan om infästningen är sämre utförd måste balkongplattan 

också innehålla en avvibrering. 

 

Räckesinfästning 

Hen förklarar att det kan uppkomma problem om räcken fästes stumt in i en tung 

stomme, som en betongstomme, men det finns ingen akustisk problematik gällande 

räckesinfästningen i en trästomme och kan därför utföras på valfritt sätt. 

 

Dragstag 

Respondenten anser att risken är låg för störningen genom att vibrationer från 

balkongplattan i trä ska fortplanta sig i dragstaget, som sedan orsakar att väggen börjar 

vibrera. 

 

Balkonger vs loftgångar 

Hen förklarar att infästningen av balkonger och loftgångar kan utformas på liknade sätt, 

men att ljudkraven gällande loftgångar är hårdare än för balkonger. Hen resonerar 

enligt nedan. 

Hen anser att loftgångar används dygnet runt och antalet personer som brukar 

loftgångar är betydligt fler än antalet som brukar en balkong. Sovrum kan även ligga 
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angränsande till loftgången, vilket gör att boende kan störas av stegljud och andra 

ljudkällor från andra personer än sin egen familj eller sitt eget sällskap. 

Hen anser att balkonger oftast används under dagtid och när det är fint väder. Hen 

påpekar även att balkonger sällan är så stora att antalet steg från en sida till en annan 

överstiger en handfull steg. 

Hen förklarar att det är hårda barnhälar och personer i högklackade skor som skapar 

högst stegljud, medan steg från personer med tofflor och gympaskor ofta inte hörs. 

Hen anser att det är ovanligt att använda högklackade skor på en balkong, medan 

personer med högklackade skor på loftgångar kan förekomma oftare. 

Sammanfattningsvis menar hen att loftgångar används oftare och att det finns en 

större möjlighet att skapa oljud på loftgångar, som de boende inte accepterar eftersom 

oljuden oftast inte kommer från sin egen familj eller sitt eget sällskap. 

 

Arbetsprocessen 
Olika aktörer kan kopplas in i projekt vid olika tidpunkter och då tillhandahålla olika 

typer utav underlag att arbeta med. Hur ser underlaget ut som ni arbetar med vid 

utformning av balkonger? 

Hen berättar att akustiker väldigt sällan kollar på balkonger eftersom att balkonger inte 

brukar utgöra något problem. Resonemanget är presenterat i svaret till första frågan i 

sammanfattningen. 

Hen förklarar dock att akustiker kan involveras i utformningen av detaljplanen, genom 

att utföra en trafikbullerutredning, och under planeringen inför programhandlingen 

genom att utvärdera hur byggnaden ska placeras och var balkonger bör och kan 

placeras. Underlaget som hen arbetar med är då trafikbullerutredningar, detaljplanen 

över tomten och en arkitekts ritningar. 

 

Utöver Ni som akustiksakkunnig, kan andra aktörer behövas vid utformningen av 

balkonglösningar. Vilka aktörer är involverade i utformningen av balkonger? När blir 

aktörerna inkopplade i projekten? På vilket sätt påverkar aktörerna Ert arbete med 

utformningen? Hur sker arbetet mellan Ni själva och de andra aktörerna? 

Som tidigare presenterat, är akustiker väldigt sällan involverade i utformningen av 

balkonger. Hen anger dock ett tillfälle där akustiker kan vara involverade i utformningen 

av balkonger. Det gäller placeringen och utformningen av balkonger som är svåra att 

placera och utforma på grund av hög trafikbullernivå och regelverket som säger att 

minst hälften av boningsrummen ska vara mot tyst sida. Balkongen kan då utföras som 

en lokal bullerskärm som möjliggör att lägenheten kan vädras, utan att utsättas för 

höga bullernivåer. 
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Det finns olika sätt att presentera sitt arbete, till exempel presenterar konstruktörer och 

arkitekter sitt arbete i form av ritningar och eventuellt en 3D-modell, medan 

brandkonsulten presenterar sitt arbete genom en brandskyddsdokumentation. Hur 

presenterar Ni Ert arbete? 

Hen berättar att akustiker skapar en ljudskyddsdokumentation, som även kan kallas 

för ljudskyddsbeskrivning. Ljudskyddsbeskrivningen beskriver om byggnaden ska 

certifieras, till exempel enligt Miljöbyggnad, innehåller ett stort kapitel om vilka lagar 

och regler som gäller, samt en del med projekteringsanvisningar till övriga konsulter. 

Projekteringsanvisningarna kan vara generella eller väldigt specifika. Till exempel 

exakt hur ett specifikt klassrum ska utformas i taket, eller att trapphuset ska ha en viss 

mängd absorbenter.  

Hen förklarar att ljudkraven även ritat ut på ljudkravsritningar för offentliga byggnader. 

 

Litteraturstudien har resulterat i att det finns ett flertal krav och rekommendationen som 

ska eller bör appliceras på balkonger. Vilka dokument och regelverk använder Ni? 

Hen anger att BBR används och Svensk Standard 25267:2015 för ljudklassning i 

byggnader innehållande bostäder. SS 25267:2015 tar upp ljudklasserna A, B och D, 

medan BBR tar upp ljudklass C. 

Hen förklarar att nybyggnation kräver minst ljudklass C, medan ombyggnation av 

byggnader som inte kan komma upp i ljudklass C, till exempel kulturminnesmärkta 

byggnader, får använda ljudklass D. 

Hen berättar att ljudklass B är den vanligaste ljudklassen i dagsläget, medan hen 

endast har varit involverad i ett (1) projekt där ljudklass A användes. Hen förklarar att 

det var en dålig idé på grund av att de boende förväntade sig att byggnaden skulle 

vara helt tyst. Hen menar att det är svårt att föreställa sig resultatet av att använda en 

specifik ljudklass. 

Hen förtydligar att det är endast stegljud från balkongen och in i byggnaden som 

regleras gällande balkonger. 

 

Beskriv vilka aktiviteter som utförs, vem som bär ansvaret och vad som är målet med 

aktiviteterna vid utformning av balkonger. 

Eftersom respondenten sällan medverkar i utformningen av balkongen anser 

respondenten att hen inte kan svara på frågan. 

 

Under litteratur- och kontextstudiens gång har det framkommit att det finns ett antal 

kritiska detaljer vid utformning av balkonger. Till exempel plåtarna intill fönster och 

dörrar, utformning av räcken, etc. Beskriv vilka andra kritiska detaljer som finns, vem 

som ansvarar för detaljerna och varför. 

Hen anger att om akustiker granskar en del av balkonger, kontrolleras infästningen 

av balkongen i fasaden. Hen anger att det är konstruktörens ansvar att utforma 

infästningen på ett sätt att stegljud inte fortplantas in i byggnaden, eftersom det är 
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konstruktören som dimensionerar och utformar infästningen. Hen förklarar att 

köldbryggor och ljudproblem ofta tas om hand om i samma åtgärd. 

Om balkongen delvis glasas in för att utgöra en lokal bullerskärm till lägenheten, 

brukar inglasningen och ljudabsorbenter på balkongtakets undersida även granskas. 

Utformningen av inglasningen görs av arkitekt i samråd med akustiker. 

 

Under litteraturstudien har kvalitetsstyrning visat sig vara en viktig del av arbetet för att 

veta om aktiviteterna blir rätt utförda. Till exempel uppföljning av tidsplan, kontroller att 

budget följs kontinuerligt, egenkontroller, granskningar, etc. Beskriv hur Er 

kvalitetsstyrning ser ut. 

Hen berättar att företaget som hen arbetar för är ISO-certifierat och det finns ett 

kvalitetssystem som anger hur projektens filer, anbud, kontrakt och dylikt ska hanteras 

och arkiveras.  

En egenkontrollplan ska lämnas in i varje projekt. Egenkontrollplanen innehåller 

samtliga egenkontroller på beräkningar och dylikt. Alla beräkningar och handlingar 

granskas även internt genom att hens chef eller en senior kollega kontrollerar 

beräkningarna och handlingarna innan utskick. Vem som har granskat vad, när 

granskningen har skett och vilka justeringar som utförts efter granskning, sparas i 

projektmappen, men historiken samlas också i egenkontrollplanen. 

Hen berättar att tidsplaner oftast hålls för att det är för stora viten om det blir 

förseningar. Hen förklarar att akustiker oftast göra den största delen av arbetet i 

systemhandlingsskedet och att hens handling sedan blir projekteringsunderlag för de 

andra konsulterna. I senare skeden arbetar hen mer som ett stöd samt genom att 

utföra uppdateringar i dokumentationen om förutsättningar ändras. Under 

byggperioden utförs platsbesök för att kontrollera till exempel utförandet av vägg- och 

takmöten innan undertaket monteras. 

 

Litteraturstudien har även visat att uppföljning är en viktig del för att skapa ett bra 

kvalitetssystem, till exempel kompetens- och erfarenhetsåterföring för att förbättra 

arbetet eller lösningarna till nästa projekt. Utför Ni något uppföljnings- och 

förbättringsarbeten? 

Hen berättar att akustiker utför en kontrollmätning av ljudisoleringen innan de boende 

har flyttat in, för att kontrollera om byggnaden blev som hen hade tänkt sig. 

Kontrollmätningen innehåller luft- och stegljudsisolering, trafik- och installationsbuller 

och efterklangstider. 

Hen förklarar att företaget har ett system där projektledare och beställare kan 

kommentera hur de tycker projektet har gått och hur resultatet blev. Nöjda beställare 

hör ofta av sig och beställer fler jobb. 

Hen förklarar även att inom hens avdelning sker erfarenhetsåterföring. Hen berättar 

att avdelningen arbetar i par, en senior och en junior, där erfarenheter delas mellan 

parterna. Avdelningen ingår även i ett landsomfattande närverk där frågor kan ställas 
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och hjälp kan eftersökas och granskningar kan utföras. Den större gruppen är till för 

att samla svar och rapporter för att samtliga avdelningar och kontor ska lämna samma 

svar till kund, oberoende på var man befinner sig i landet. 

 

Är Ni delaktiga i andra aktörers uppföljnings- och förbättringsarbeten? 

Respondenten berättar att hen brukar vara med i granskningsomgångarna för att 

kontrollera att arkitekter, konstruktörer och de andra konsulter verkligen har ritat enligt 

bestämmelserna i ljudskyddsbeskrivning, på deras ritningar. 

Hen anger dock att ingen uppföljning- eller förbättringsarbeten sker tillsammans med 

andra aktörer efter granskningarna av bygghandlingarna är klara. 

 

Examensarbetet handlar om att systematisera en konstruktörs arbete. Vilka 

förbättringar i en konstruktörs arbetsprocess önskar Ni ur ett akustiks synsätt? 

Respondenten önskar inga specifika förbättringar i en konstruktörs arbetsprocess, 

eftersom hen har haft bra erfarenheter med konstruktörer. Hen anser att konstruktörer 

vet vad som gäller akustiskt då akustikfrågor inte är något nytt, samt att konstruktörer 

är väldigt lyhörda för hens synpunkter. Hen tillägger att konstruktörerna oftast ser det 

som en självklarhet att bolla frågor med akustiker, om något speciellt uppkommer. 
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Respondent 8 
Kursiv text är påståenden och frågor som sagts under intervjun gång, medan normal 

text är en sammanfattning av respondents svar och kommentarer. 

Presentation av respondent 
Respondenten är utbildad till Civilingenjör Väg och vatten med inriktning mot 

konstruktionsteknik, brandteknik, husbyggnad och byggprocessen. Hen har även 

vidareutbildat sig med en masterutbildning inom konstruktionsteknik och mekanik. Hen 

har också genomfört ett antal olika vidareutbildande kurser inom teknik, ekonomi, 

arbetsrätt och ledarskap. 

Hen har varit chef för utbildningar i brandteknik, brandingenjör samt riskhantering 

gällande brand i närmare 30 år. Hen har arbetat på Boverket med regelskrivande och 

regeltolkningar. Hen har varit aktiv i Society of Fire Protection Engineers (SFPE) I över 

tio (10) år. Hen har både arbetat inom Sverige och utomlands. 

 

Balkonglösningar och detaljer 
Examensarbetets litteratur- och kontextstudie har också visat att det finns olika typer 

av balkonger, där det är 1) pelare till mark, 2) dragstag ovan balkongplatta, 3) tryckstag 

eller konsol under balkongplatta och 4) fritt hängande balkong eller utkragande balkar. 

Balkongtyp 2 kan ha två alternativa dragstag; alt. 1) dragstag som göms bakom 

balkongräcket, och alt. 2) dragstag som sträcker sig till infästningspunkten för 

balkongplattan ovan. Balkongtyp 4 kan lösas konstruktionsmässigt genom att alt. 1) 

gömma infästningen i mötet mellan balkongplattan och väggen, alt. 2) förlänga det 

invändiga bjälklaget ut genom ytterväggen för att skapa balkongplattan, eller alt. 3) 

förlänga det invändiga bjälklaget för att bära balkongplattan. 

Vilka för- och nackdelar ser Ni med de olika balkongtyperna? 

Balkongtyp nummer 1, pelare till mark, anses som den enklaste lösningen för att ta ner 

lasterna, men hen misstänker att balkongtypen även är den dyraste att uppföra. Hen 

förklarar att balkongtyp nummer 1 är den vanligaste balkongen som hen har erfarenhet 

av. 

Balkongtyp nummer 2, dragstag ovan balkongplatta, har nackdelen att dragstagen 

och dess infästningar är känsliga för brand eftersom de är svåra att brandskydda. Hen 

misstänker att dragstagen ofta inte dimensioneras rätt av konstruktörerna på grund av 

att dragstagen sällan brandskyddas. 

Balkongtyp nummer 3, tryckstag eller konsol under balkongplatta, och balkongtyp 

nummer 4, fritt hängande eller utkragande balkar, anses som likvärdiga brandmässigt. 

Hen förklarar att böjmomentet vid infästningen av balkongplattan kommer att bli större 

på balkongtyp nummer 4, vilket leder till att dimensionerna på infästningen kommer att 

bli större jämfört med balkongtyp nummer 3. Som följd, anses dimensioneringen av 

balkongtyp nummer 3 lättare jämfört med balkongtyp nummer 4. 
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Under intervjun visades ett antal detaljer, som tagits fram utifrån intervjuerna med 

konstruktörerna, och detaljer från Träguiden samt leverantörer av 

balkongkomponenter. Detaljerna fungerade som diskussionsmaterial för olika 

balkonglösningar och detaljer. 

 

Genomgående bjälkar eller KL-träskivor 

Hen ser inga konstigheter ur brandsynpunkt med genomgående bjälkar eller KL-

träskivor. Förkolningen av de genomgående komponenterna måste dock kontrolleras. 

 

Infästning av balkongplattan i väggen 

Hen påpekar att balkskor och andra former av infästningsstål måste dimensioneras 

och brandskyddas i samma klass (bärförmåga, täthet och isolerande brandklass), som 

gäller för balkongens övriga komponenter. 

 

Balkongplattor 

Hen berättar att samtliga balkongplattor måste klara ytskiktskravet, till exempel får 

balkongplattornas undersida inte ha exponerat trä, utan måste täckas med skivor eller 

panel som klarar brand.  

 

Räckesinfästningar 

Hen anger att räckesinfästningar inte kontrolleras av brandkonsulter. 

 

Dragstag 

Hen förklarar att dragstaget, infästningen av dragstaget i balkongplattan och i fasaden 

måste dimensioneras och brandskyddas för brand, på samma sätt som balkskor och 

andra infästningsstål måste dimensioneras. 

 

Arbetsprocessen 
Olika aktörer kan kopplas in i projekt vid olika tidpunkter och då tillhandahålla olika 

typer utav underlag att arbeta med. Hur ser underlaget ut som Ni arbetar med vid 

utformning av balkonger? 

Respondenten anger att ritningar från konstruktörerna och arkitekterna är det underlag 

som hen arbetar med, om hen kopplas in i huvud taget. 

 

Det finns olika sätt att presentera sitt arbete, till exempel presenterar konstruktörer och 

arkitekter sitt arbete i form av ritningar och eventuellt en 3D-modell, medan 

akustikkonsulten presenterar sitt arbete genom en ljudskyddsbeskrivning. Hur 

presenterar Ni Ert arbete? 

Hen förklarar att brandkonsulter är kravställare och utformar inte exakt hur lösningarna 

ska se ut. Kraven sammanställs i en brandskyddsdokumentation som ska följas av 

samtliga aktörer. 
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Utöver Ni som brandsakkunniga, kan andra aktörer behövas vid utformningen av 

balkonglösningar. Vilka aktörer är involverade i utformningen av balkonger? När blir 

aktörerna inkopplade i projekten? På vilket sätt påverkar aktörerna Ert arbete med 

utformningen? Hur sker arbetet mellan Ni själva och de andra aktörerna? 

Hen berättar att arkitekten kan vara i kontakt med hen under ett tidigt skede för att 

förmedla förutsättningarna för byggnaden i stort. Hen tar sedan fram en 

brandskyddsdokumentation som aktörerna ska följa.  

Hen berättar att om brandkonsulter bli inkopplade i utformningen av balkongerna, blir 

de oftast inkopplade alldeles för sent. Hen förklarar att arkitekterna och 

konstruktörerna redan har bestämt sig för en balkongtyp och detaljutformningen då 

hen blir inkopplade i balkongutformningen, som eventuellt leder till att balkongerna inte 

klarar brandkraven som gäller. 

Hen anser att det är konstruktörerna som mest involverade i utformningen av 

balkonger och är den aktör som hen kommer i kontakt med, om hen blir kontaktad till 

att börja med.  

Hen anger att fukt- och akustiksakkunniga ytterst sällan är i kontakt med 

brandkonsulter gällande balkonger. 

Hen förklarar att arbetet mellan hen och de övriga aktörerna sker genom att hen 

tillhandahåller brandskyddsdokumentationen och sedan via möten och mailkontakt för 

att kommunicera synpunkter, svara på frågor, etc. 

 

Litteraturstudien har resulterat i att det finns ett flertal krav och rekommendationen som 

ska eller bör appliceras på balkonger. Vilka dokument och regelverk använder ni vid 

utformningen av balkonger? 

Hen förklarar att hen endast använder BBR och EKS eftersom att brandkonsulter 

ställer kraven på byggnaden och inte hur exakt byggnaden ska uppföras i detalj.  

Hen berättar att tanken med branddimensioneringen i EKS är att konstruktören och 

brandkonsulten ska samarbeta och att dimensioneringen inte ska kunna utföras av 

endast konstruktören eller brandkonsulten. Hen anger dock att konstruktörer ofta är 

dåliga på att dimensionera brand och att ta kontakt med brandkonsulten i tid. 

 

Under intervjuerna med konstruktörerna påpekades det att balkongtyp nummer 1 

oftast har ett högre brandkrav än de övriga balkongtyperna, till exempel R60 istället för 

R30. Stämmer det? 

Hen förklarar att brandkravet på balkongerna varierar beroende på byggnadens 

byggnadsklass och balkongernas säkerhetsklass. 

Hen förklarar att konstruktören först måste bestämma säkerhetsklassen och 

byggnadsklassen för att brandsäkerhetsklassen och brandkravet på balkonger ska 

kunna bestämmas. 
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Beskriv vilka aktiviteter som utförs, vem som bär ansvaret och vad som är målet med 

aktiviteterna vid utformning av balkonger.  

Hen beskriver att arkitekten ritar en tidig skiss på hur byggnaden och balkongerna ska 

utformas.  

Hen producerar sedan en brandskyddsdokumentation och tillhandahåller den till 

övriga aktörer. Hen förklarar att målet är att minska eller eliminera risken för brand och 

brandspridning. Hen ansvarar för att kraven som ställs i brandskyddsbeskrivningen är 

korrekta för byggnaden som ska byggas. 

De övriga aktörerna, främst konstruktören, utformar och dimensionerar sedan 

balkongerna. Utformningen och dimensioneringens mål är att balkongerna kommer att 

hålla och ansvaret ligger då främst på konstruktören. Hen förtydligar att konstruktören 

har ett ansvar att följa brandskyddsdokumentationen och att kommunicera med 

brandkonsulten, om några frågor eller synpunkter uppkommer. 

 

Specificera vilka aktiviteter som är kritiska. 

Hen anser att kommunikationen mellan arkitekten, konstruktören och brandkonsulten 

under utformningen av balkongerna är kritisk för att tidigt säkerställa att balkongerna 

klarar brandkraven som har ställts upp. Hen förklarar även att en tidig kommunikation, 

helst genom ett möte under tiden arkitekten skissar balkongerna, leder till att 

balkonglösningen från början blir så bra som möjlig och justeringarna minskar. 

 

Under litteratur- och kontextstudiens gång har det framkommit att det finns ett antal 

kritiska detaljer vid utformning av balkonger. Till exempel plåtarna intill fönster och 

dörrar, utformning av räcken, etc. Beskriv vilka andra kritiska detaljer som finns, vem 

som ansvarar för detaljerna och varför. 

Hen anser att dimensioneringen av infästningar i form av balkskor och andra 

infästningsjärn samt dragstag är en kritisk detalj, som konstruktörerna ansvarar för 

eftersom det handlar om bärighet och beständighet. Hen förklarar, som tidigare i 

sammanfattningen, att hen misstänker att konstruktörer glömmer bort att kontrollera 

komponenterna för brandkraven. 

 

Under litteraturstudien har kvalitetsstyrning visat sig vara en viktig del av arbetet för att 

veta om aktiviteterna blir rätt utförda. Till exempel uppföljning av tidsplan, kontroller att 

budget följs kontinuerligt, egenkontroller, granskningar, etc. Beskriv hur Er 

kvalitetsstyrning ser ut. 

Hen förklarar att ingen systematisk kvalitetsstyrning sker under hens arbete, men 

egenkontroller och stickprover kan förekomma. 
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Enligt intervjuerna med konstruktörerna utförs samtliga kvalitetsstyrningsmoment som 

nämnts i frågan ovan. Är Ni delaktig i några av konstruktörerna 

kvalitetsstyrningsmoment? 

Hen har ingen erfarenhet med att involveras i konstruktörernas 

kvalitetsstyrningsmoment. 

 

Litteraturstudien har även visat att uppföljning är en viktig del för att skapa ett bra 

kvalitetssystem, till exempel kompetens- och erfarenhetsåterföring för att förbättra 

arbetet eller lösningarna till nästa projekt. Utför Ni något uppföljnings- och 

förbättringsarbeten? 

Hen förklarar att inget uppföljnings- och förbättringsarbete sker för hens del eftersom 

hen endast ställer krav som är i princip fasta och att ingen detaljutformning sker. 

 

Majoriteten av konstruktörerna utför någon form av uppföljnings- och 

förbättringsarbeten. Är Ni delaktiga i deras uppföljning- och förbättringsarbete? 

Hen har ingen erfarenhet med att involveras i konstruktörernas uppföljnings- och 

förbättringsarbeten. 

 

Examensarbetet handlar om att systematisera en konstruktörs arbete. Vilka 

förbättringar i en konstruktörs arbetsprocess önskar Ni ur ett brandsynsätt? 

Hen förklarar, som tidigare nämnt i svaret om kritiska aktiviteter, att tidig 

kommunikation mellan hen, arkitekten och konstruktören samt endast hen och 

konstruktören är något som önskas. Tidig kommunikationen leder till att 

balkonglösningarna blir korrekt utförda och mer kostnadseffektiva samt att lösningarna 

förbättras oftast för att andra synsätt inkluderas i utformningen.  

Hen är säker på att förbättringen går att utföra. Hen berättar att det finns ett krav på 

brandskyddsdokumentationen att det ska finnas en beskrivning på hur byggnaden 

uppfyller kraven, men hen anger att det sällan inkluderas för att hen inte är delaktig i 

utformningen. Hen berättar även att Boverket har ställt ett krav på 

konstruktionsdokumentation som visar hur byggnaden är uppbyggd och varför. 

Hen förklarar att förbättringen skulle kunna utföras genom att möten under 

utformningen sker mellan arkitekten, konstruktören och brandkonsulten samt att 

brandkonsulten får granska konstruktionsdokumentationen för att kvalitetssäkra och 

kontrollera att byggnaden uppfyller kraven. Brandkonsulten kan då också beskriva i 

sin brandskyddsdokumentation hur kraven är uppfyllda. 
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BILAGA C: BESKRIVNINGAR AV BALKONGTYPER 

Följande beskrivningar behandlar utanpåliggande balkonger angränsande bostäder, 

det vill säga att beskrivningarna inte behandlar loftgångar, helt eller delvis indragna 

balkonger samt terrasser.  

Beskrivningar som gäller för samtliga balkongtyper beskrivs i Generella 

beskrivningar. Beskrivningar för respektive balkongtyp beskrivs sedan under vardera 

underrubrik. 

 

Respondent 1, Respondent 4 och Respondent 5 (2018) anser att balkongtyp 2 är 

den vanligaste balkongtypen i trähus i dagsläget.  Respondent 3 (2018) instämmer att 

balkongtyp 2 är en av de två vanligaste balkongtyperna tillsammans med balkongtyp 

1, men hen kan inte specificera balkongtypen som är vanligast. Respondent 2 (2018) 

kan inte rangordna balkongtyperna, men anger att hens erfarenhet endast innefattar 

balkongtyp 1 och balkongtyp 2, och att det är uteslutande balkongtyp 2 som hens 

företag använder i dagsläget. Utifrån respondenternas svar antas balkongtyp 1 och 

balkongtyp 2 som de vanligaste balkongtyperna i dagsläget, där balkongtyp 2 har 

majoriteten. 

 

De två vanligaste balkongtyperna, typ 1 och typ 2, presenteras mer utförligt i vardera 

kapitel, medan de två ovanligare balkongtyperna endast presenteras med en 

beskrivning av deras lastupptagande system. (Respondent 1, 2018, Respondent 2, 

2018, Respondent 3, 2018, Respondent 4, 2018) 
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GENERELLA BESKRIVNINGAR 

Estetik 

Respondent 5 (2018) föredrar att balkonger i trähus ska utformas med så mycket trä 

som möjligt för att behålla träbyggnadens träkänsla. Hen förklarar att materialet trä 

anses som mjukare och naturligare än betong- och kompositbalkonger. Hen vill oftast 

att balkongplattan ska ha trätrall eller liknande. (Respondent 5, 2018) 

 

Fukt 

Samtliga kommentarer under Kapitlet Fukt har hämtats från intervjun med Respondent 

6 (2018). 

Placering av balkong 

De mest utsatta balkongerna är placerade i norrläge eftersom balkongerna utsätts för 

sol under färre och kortare perioder, vilket betyder att konstruktionen torkar ut saktare. 

Hen tillägger att snö ligger krav längre på grund av att solen inte kan smälta snön. 

Balkongplattans utformning 

Balkongplattor med lutande stomme är att föredra för att vatten naturligt rinner av 

balkongen ovanpå tätskikt. Hen tillägger att horisontella balkongplattor inte tar skada 

av vatten på kort sikt, men på mycket lång sikt försämras konstruktionens beständighet 

och till slut konstruktionens bärförmåga. Utifrån respondentens svar specificeras att 

trätrall bör utformas med luftning på minst tio (10) millimeter mellan tätskikt oh 

trätrallens underkant för att behålla och förbättra beständigheten av trallen. 

Infästningarnas utformning 

Byggnadens fuktsäkerhet ökar med desto färre infästningspunkter eftersom det finns 

färre platser där fukt kan tränga in i byggnaden genom otätheter. Hen förtydligar dock 

att det är infästningspunkternas täthet som är viktigast, där fler infästningspunkter med 

bättre täthet kan vara bättre än färre infästningspunkter med sämre täthet. 

 

Plåtar och bleck vid underkanter av fönster och dörr bör utformas med 

sekundärtätning. Sekundärtätning består av en vattentät duk som förhindrar fuktskador 

på grund av läckage kring plåtar och bleck, genom att placera den vattentäta duken 

bakom plåtarna och blecken. (Respondent 6, 2018) 

 

Akustik 

Samtliga kommentarer under Kapitlet Akustik har hämtats från intervjun med 

Respondent 7 (2018). 

Akustikkrav 

Respondent 7, akustikkonsulten, anger att akustiker sällan deltar i utformningen av 

balkonger på grund av att de sällan utgör några akustiska problem. Respondenten 

förklarar dock att det finns stegljudskrav, från granne till lägenhet, som gäller för 

balkonger, medan det inte finns några ljudkrav inom sin egna bostad. Hen förklarar att 
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bostadsbjälklag som är lägenhetsskiljande måste vara avvibrerat både uppåt och 

nedåt. Hen anger att stegljudskravet från balkongen automatiskt uppnås om det 

invändiga bjälklaget klarar kravet på lägenhetsskiljande bjälklag. 

 

Även akustikkrav i form av trafikbuller och liknande, utifrån och in i byggnaden är 

gällande för balkonger. Respondent 7 anger att hen varit involverad i utformning av 

balkonger då balkongerna placerats i områden med hög trafikbullernivå och ljudkravet 

utifrån och in varit svåra att uppnå. Balkongen utfördes i det fallet som en lokal 

bullerskärm för att möjliggöra att lägenheten kan vädras, utan att utsättas för höga 

bullernivåer. 

Balkongplattans utformning 

Hen anser att balkongplattor där balkongplattan är uppbyggd med korsande 

komponenter är att föredra akustikmässigt, eftersom den minskade kontaktytan, 

riktningsändringarna och materialegenskapsbyten förhindrar att stegljudet ska 

fortplanta sig in i byggnaden. Större balkonger och där det bedöms löpa större risk för 

stegljud, kan stomljudsisolerande material, till exempel gummiduk, läggas som 

vattenavvisande tätskikt. (Respondent 7, 2018) 

 

Brand 

Samtliga kommentarer under Kapitlet Brand har hämtats från intervjun med 

Respondent 8 (2018). 

Brandkrav 

Brandkravet på balkongerna varierar beroende på byggnadens byggnadsklass och 

balkongernas säkerhetsklass. Hen förklarar att konstruktören först måste bestämma 

säkerhetsklassen och byggnadsklassen för att brandsäkerhetsklassen och 

brandkravet på balkonger ska kunna bestämmas. 

Hen specificerar att balkongplattorna måste klara ytskiktskraven för att undvika 

brandspridning samt farliga droppar. Det vill säga att balkongplattornas undersida 

måste täckas med skivor eller panel som klarar brand, vilket inte exponerat trä inte gör 

enligt respondenten. 

Branddimensionering 

Respondent 8 anger att infästningskomponenter, måste dimensioneras och 

brandskyddas i samma klass (bärförmåga, täthet och isolerande brandklass) som 

gäller för balkongens övriga komponenter. (Respondent 8, 2018) 
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BALKONGTYP 1 – PELARE TILL MARK 

Balkongtyp 1 kan ses i Figur C1. 

 
Figur C 1 - 3D-rendering av balkongtyp nummer 1. Balkongplattan är den mörkare orange-bruna plattan, pelarna 

är vita och balkarna är ljusgula. 

Användning 

Respondent 3 anger att balkongtypen bör endast användas om byggnaden har två till 

tre (2–3) våningar, men förklarar att balkongtypen kan användas i byggnader med 

maximalt sex (6) våningar samt att balkongtypen vanligtvis används i byggnader upp 

till fyra (4) våningar. Respondent 4 anger att balkongtypen ofta används till 

tvåvåningshus och bör inte användas i byggnader med fler än fyra (4) våningar. 

Respondent 1, Respondent 2 och Respondent 5 (2018) kan eller vill dock inte 

specificera något specifikt spann där balkongtypen bör användas. 

 

Respondent 8 (2018) misstänker att balkongtypen är den dyraste att uppföra.  

Respondent 2 och Respondent 4 (2018) påpekar att pelarna tar anspråk av marken 

som är definierad i områdets detaljplan, vilket är kommunens reglerande dokument för 



Balkonger i trähus – Systematisering av konstruktionsarbete - 79 - 

Beskrivningar av balkongtyper   

mark- och vattenanvändning (Boverket, 2014). Respondent 5 (2018) förklarar att 

byggnaden då måste minskas för att använda balkongtypen och samtidigt följa tillåten 

markareal som specificeras i detaljplanen. 

 

Konstruktion – Lastupptagande beskrivning 

Balkongtyp 1 bär lasterna som benämningen anger, det vill säga från balkongplattan 

till marken via pelare, se Figur C1. 

Balkongtypen anses, enligt samtliga respondenter i konstruktörsrollen (Respondent 

1 till Respondent 4) (2018) samt Respondent 8 (2018), som den enklaste av de fyra 

balkongtyperna att konstruera då lasterna delvis färdas ner till marken och delvis tas 

upp av byggnadens konstruktion. 

 

Pelarnas placering kan variera, men några exempel är i yttre hörnen av balkongen, 

som figuren visar, längs sidokanterna eller längs framkanten av balkongen. 

Placeringen kan angränsa till balkongplattans kanter eller placeras en bit från 

kanterna. Pelare kan även placeras intill fasaden så att balkongkonstruktionen står helt 

fritt från byggnaden. Pelarna kan antingen vara kontinuerliga och sträcka sig från 

marken till den högsta balkongen, eller sträcka sig endast från en balkongplatta till en 

annan som figuren visar. (Respondent 1, 2018) 

 

Balkar kan krävas för att förstärka konstruktionen om själva balkongplattan inte klarar 

att bära lasterna till pelarna (Respondent 1, 2018). Balkarnas placering beror på 

balkongplattan bärande riktning. Den övre balkongplattan bär i den kortare riktningen, 

från ytterväggen till framkanten av balkongen och balken placeras då längs framkanten 

av balkongplattan. Den undre balkongplattan bär i den längre riktningen, från ena 

kortsidan till en andra och balken placeras då längd både sidokanterna av balkongen. 

 

Respondent 2 och Respondent 4 (2018) förklarar även att balkongerna och 

byggnaden kan riskera fuktproblem och svårigheter att öppna utåtgående dörrar på 

grund av uppkomna lutningar mot byggnaden, som i sin tur beror på ojämna sättningar. 

Båda respondenterna förklarar att sättningarna består av ojämna grundsättningar 

mellan byggnadens grund och pelarnas grund samt uttorkning och krypning av 

horisontella träkomponenter i byggnaden som lättare komprimeras än pelare som står 

i fiberriktningen. Ju högre byggnaden är, desto större blir risken att ojämna sättningar 

uppstår eftersom sättningarna och krypningarna summeras för varje våning 

(Respondent 4, 2018), där störst sättningsskillnader är högst upp. 

 

Estetik 

Respondent 1 och 3 (2018) beskriver att som följd av balkongtypens lastupptagande 

system, kan balkongen ha en friare utformning och bättre tillgänglighet jämfört med 

övriga balkongtyper. 
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Fukt 

Respondent 6 förklarar att så få infästningspunkter som möjligt, leder till en större 

fuktsäkerhet eftersom det finns färre platser där fukt kan tränga in i byggnaden. 

Balkongtyp nummer 1 bör därför vara bättre fuktmässigt, eftersom antalet infästningar 

är färre. Respondent 6 tillägger dock att en balkongtyp med färre infästningspunkter 

med dåliga täthetslösningar vid infästningspunkterna, kan vara sämre än en 

balkongtyp med fler infästningspunkter. 

 

Akustik 

Även om Respondent 7 anger att utanpåliggande balkonger vanligtvis inte utgör ett 

problem, se Generella beskrivningar, anser hen att balkongtyp 1 är den bästa 

akustikmässiga balkongtypen, på grund av att balkongen inte behöver förankras i 

byggnaden i lika hög grad som de andra balkongtyperna. 

 

Arbetsprocess 

Hänsyn till byggnadens krympning och sättningar måste tas med i dimensioneringen 

av balkongtypen för att förhindra ogynnsam lutning på balkongplattan enligt 

Respondent 1 (2018). Hen beskriver att pelare kan utformas kortare från början för att 

tillåta krympning och sättningar i byggnaden. 
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BALKONGTYP 2 – DRAGSTAG OVAN BALKONGPLATTA 

Balkongtyp 2 kan ses i Figur C2. 

 
Figur C 2 - 3D-rendering av balkongtyp nummer 2. Dragstagen är de lutande stålkomponenterna. 

Användning 

Respondent 3 beskriver att balkongtyp 2 medför en enklare och snabbare montering 

jämfört med balkongtyp 1. 

Respondent 2 förklarar att dragstag enligt alternativ 2 kan försvåra inglasning. 

 

Konstruktion – Lastupptagande beskrivning 

Balkongtyp 2 bär lasterna från balkongplattan till byggnadens konstruktion via dragstag 

som fästs nära balkongplattans framkant (långsidan i figuren) och i ytterväggens 

bärande konstruktion, samt vid infästningarna av balkongplattan i ytterväggen bärande 

konstruktion, se Figur C2 för 3D-rendering.  

Eftersom balkongerna bärs av byggnadens konstruktion kommer inte problemet med 

ojämna krympningar och sättningar mellan balkongerna och byggnadens att ske 
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(jämför med balkongtyp 1), utan balkongerna följer byggnadens rörelse. (Respondent 

1, 2018) 

En nackdel med balkongtyp 2 är dock att byggnaden måste bära lasterna från 

balkongen, som eventuellt kan leda till att byggnadens förstärkas (Respondent 1, 

2018).  

Dragstagen kan antingen gömmas bakom räcket (alternativ 1) enligt den övre 

balkongen eller dras till bjälklaget i våningen (alternativ 2) enligt den undre balkongen.  

Alternativ 1 

Respondent 2 och Respondent 3 (2018) förklarar att balkongens djup kan begränsas 

vid användningen av dragstaget enligt alternativ 1, genom att begränsa dragstagets 

hävarm och vinkel, som i sin tur påverkar dragstagets bärförmåga. 

Alternativ 2 

Dragstaget enligt alternativ 2 ger en längre hävarm och större lutning mellan 

balkongplattan och dragstaget, vilket möjliggör en djupare balkong. 

Om balkongerna är placerade rakt ovanför varandra som i figuren kan infästningen 

av balkongplattan och den övre infästningen av dragstaget, kombineras. Fördelen med 

alternativ 2 är att lasterna från dragstaget och från balkongplattan motverkar varandra 

vid kombinationsinfästningen och minskar balkongernas påverkan på byggnadens 

konstruktion. (Respondent 1, 2018) 

 

Estetik 

Respondent 5 (2018) förklarar att dragstaget enligt alternativ 1 är att föredra för att 

balkongens utseende blir mer tilltalande, vilket både Respondent 2 och Respondent 3 

(2018) instämmer med genom att förklara att utsikten inte skyms av dragstaget. 

Majoriteten av infästningen kan gömmas bakom ytterväggens fasadskikt och endast 

en tunn plåt stick ut (Respondent 4, 2018), vilket förbättrar balkongens estetiska 

utformning. 

 

Fukt 

Respondent 6 (2018) anser att balkongtyp 2 är mest utsatt för fuktproblem av de två 

vanligaste balkongtyperna, på grund av ett större antal infästningspunkter. 

Respondent 6 (2018) förklarar att dragstagets övre infästning enligt alternativ 2, kan 

placeras i ett skyddat läge under en övre balkongplatta, och löper därför mindre risk 

för att fukt ska tränga in i byggnaden. Dragstagets infästning i ytterväggen enligt 

alternativ 1, placeras dock i ett mer oskyddat läge, vilket gör att fukt kan tränga in i 

väggen om det slagregnar och infästningen inte är tät. 

 

Respondent 6 (2018) ser inga fuktmässiga för- och nackdelar med att placera 

dragstagets placering i balkongplattan på ovansidan av eller i kanten på 

balkongplattan. Respondent 1 (2018) tar dock upp att oavsett dragstagsalternativ, 
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måste dragstagets infästning oftast dras igenom tätskikt som kan skapa 

fuktproblematik. 

 

Akustik 

Respondent 7 (2018) anser att risken är låg för störning genom att vibrationer från 

balkongplattan fortplantar sig i dragstaget, som sedan orsakar att väggen börjar 

vibrera. 

 

Brand 

Respondent 8 (2018) påpekar att dragstagen och dess infästningarna är känsliga för 

brand eftersom komponenterna är svåra att brandskydda.  

 

Arbetsprocess 

Respondent 8 (2018) misstänker att konstruktörer ofta inte dimensionerar dragstagen 

mot brand eftersom dragstagen sällan brandskyddas i hens erfarenhet. Hen påpekar 

att balkskor och andra former av infästningsstål måste dimensioneras och 

brandskyddas i samma klass (bärförmåga, täthet och isolerande brandklass), som 

gäller för balkongens övriga komponenter. 
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BALKONGTYP 3 – TRYCKSTAG ELLER KONSOL UNDER BALKONGPLATTA 

Balkongtyp 3 kan ses i Figur C3. 

Konstruktion – Lastupptagande beskrivning 

Balkongtyp 3 bär lasterna från balkongplattan till byggnadens konstruktion via en 

underliggande konsol som fästes i byggnadens konstruktion enligt Figur C3, eller ett 

tryckstag som endast är den lutande delen av konsolen. 

 
Figur C 3 - 3D-rendering av balkongtyp nummer 3. 
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BALKONGTYP 4 – TRYCKSTAG ELLER KONSOL UNDER BALKONGPLATTA 

Balkongtyp 4 kan ses i Figur C4. 

 
Figur C 4 - 3D-rendering av balkongtyp nummer 4. 

Arkitekter föredrar balkongtyp 4 enligt Respondent 5 (2018) eftersom balkongen 

bärande system inte är synligt.  

Respondent 1 (2018) förklarar att arkitektens första idé ofta är en självsvävande 

balkong och anger att anledningen är att balkongtypen är vanlig i betongbyggnader, 

där balkongen enkelt kan spännas in i byggnaden. Hen förklarar att arkitekter ofta inte 

funderar på att balkongtypen inte fungerar på samma sätt som i träbyggnader eller 

med träbalkonger. Hen beskriver att balkongtypen är ovanlig i träbyggnader och 

träbalkonger.  

 

Konstruktion – Lastupptagande beskrivning 

Balkongtyp nummer 4, som benämns ’fritt hängande balkong’ eller ’balkong med 

utkragande bjälklag’, kan bäras på olika sätt, se Figur C4. Antingen spänns 

balkongplattan in i byggnadens konstruktion i mötet av balkongplattan och byggnadens 
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bärande stomme (alternativ 1) eller förlängs det invändiga bjälklaget ut genom 

ytterväggen för att antingen skapa balkongplattan i sig (alternativ 2), eller de bärande 

balkar som bär balkongplattan (alternativ 3) som syns under den undre balkongen i 

figuren. 
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BILAGA D: CHECKLISTA FÖR ARBETSPROCESS 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
• Den framtagna checklistan förutsätter att arkitekten har skissat upp ett förslag på 

hur byggnaden ska se ut och balkongens storlek. 

• Checklistan använder benämningen ”balkongen” eller ”en balkong”, men antalet 

balkonger kan vara fler än en balkong. 

• Arbetsprocessen tar upp konstruktörens utformning av balkonger som hänger 

utanför fasadlivet i bostadshus, det vill säga utanpåliggande balkonger. 

Beskrivningar av de förekommande balkongtyperna kan läsas i Kapitel 4.2, där 

viktiga processteg specifika till balkongtypen presenteras tillsammans med andra 

saker som kan vara bra att tänka på vid utformning och dimensionering. I nuläget 

har endast de två vanligaste balkongtyperna beskrivits i detalj. 

• Arbetsprocessen är den bästa arbetsgången i dagsläget, men checklistan är inte 

heltäckande. Om Ni önskar en justering, förtydligande eller tillägg i 

arbetsprocessen, kontakta [ange kontaktperson] genom att [ange kontaktsmetod 

och kontaktuppgifter]. 

• Arbetsprocessen presenteras i kronologisk ordning och uppdateras kontinuerligt. 

• De typlösningar som tillhör arbetsprocessen är i nuläget endast för den vanligaste 

balkongtypen; Balkongtyp 2 – Dragstag ovan balkongplatta. 

• Arbetsprocessen baseras på BBR 26, EKS 10 och gällande Svensk standard. 

 

GENERELLA TIPS 
• Vid dialoger med både interna och externa aktörer, fråga varför aktören vill utforma 

balkonger och dess infästningar och inte bara hur.  

Notera! En ökad förståelse inom och mellan aktörer kan skapa bättre lösningar som 

uppfyller anledningen till åsikterna, fast på ett annorlunda sätt som beskrivits. 

Eventuell prestige mellan olika teknikslag och aktörer kan på så sätt förminskas 

eller elimineras. 

• Det är även viktigt att kommunicera med projekteringsledaren om hens styrning 

kan förbättras eller förtydligas samt om olika aktörer är oense. Projekteringsledaren 

kan inte styra om aktörerna, om hen inte vet att det finns ett problem. 

• Checklistan bör inkludera ett begränsat antal typlösningar, som möjliggör 

återanvändning. Återanvändning av typlösningarna kan förkorta projekteringstiden, 

som i sin tur kan minska arvordet. Återanvändningen bör också förminska 

produktionskostnaden desto fler utföranden av en typlösning. 

• Skapa standardiserade beräkningsmetoder eller program till vardera typlösning för 

att förkorta projekteringstiden ytterligare genom systematiserat 

konstruktionsarbete. Beräkningsmetoder kan exempelvis skapas med hjälp av 

programvaran Microsoft Excel för vardera typlösning, då ingen befintlig 

programvara finns tillgänglig eller inte är applicerbar. 
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ARBETSGÅNG 
UPPSTART 
Konstruktörens utformning av balkonger bör börja med ett startmöte tillsammans med 

beställare, arkitekt och, om möjligt, entreprenör och brandkonsult. Om möte ej är 

möjligt, kontakta beställare, arkitekt, entreprenör och brandkonsult för att diskutera 

punkterna under Att göra vid uppstart.  

Tips! Samtliga punkter bör bearbetas, men måste ej fastställas vid startmötet. 

Diskussionen bör upprepas några gånger för att utforma en bättre balkonglösning. 

 

Att göra vid uppstart 
Nedan återfinns ett antal aktiviteter som bör eller ska följas vid uppstarten av 

utformningen av balkonglösningen som är uppdelad i kategorier. 

 

Krav och rekommendationer 
o Fastställ beställarens krav på balkongens egenskaper gällande drift och underhåll. 

Tips! Balkongplattans material är ofta grunden till balkongens drift och underhåll, 

där balkongkomponenter i trä kan kräva mer drift och underhåll jämfört med stål-, 

plast eller liknande komponenter.  

o Fastställ balkongens säkerhetsklass och byggnadens byggnadsklass för att 

brandkonsulten ska kunna fastställa balkongens brandkrav i 

brandskyddsdokumentationen. 

Tips 1! Brandkravet på balkongen är beroende på balkongens säkerhetsklass och 

byggnadens byggnadsklass. 

Tips 2! Byggnadsklass för byggnaden enligt Allmänt råd i Kapitel 5:22 i BBR 26. 

Tips 3! Säkerhetsklass för balkongerna enligt Allmänt råd i 13§ i Avdelning A – 

Övergripande bestämmelser i EKS 10. 

Notera! Om balkongen är en del av byggnadens utrymningsväg, påverkas 

balkongens säkerhetsklass. 

o Fastställ om marken under balkongerna får användas enligt detaljplanen.  

Notera! Får marken ej användas, utesluts balkongtyp nummer 1, pelare till mark 

(Respondent 2, 2018). 

 

Utseende 
Tips! Fråga arkitekten varför, och inte bara hur, hen vill att balkongerna ska utformas. 

Förståelsen kan leda till att utformningen uppfyller anledningen, fast på ett annat och 

bättre sätt än vad arkitekten hade tänkt sig. 

o Fastställ balkongens storlek och placering med beställare och arkitekt. 

Tips 1! Detaljplanen bör kontrolleras för att fastställa att placeringen är godkänd. 

Tips 2! Placeringen bör även kontrolleras med avseende på utvändig 

ljudexponering med en akustiker. 

o Fastställ vilka material som önskas för balkongerna. 
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Tips! Beställaren kan ha specifika materialleverantörer som de förespråkar och 

arkitekten kan förespråka material för utseendet skull. 

o Fastställ om balkongen ska glasas in, om balkongen ska konstrueras med tak samt 

hur avvattningen ska hanteras. 

Tips 1! Besluten påverkar bland annat balkongens utseende, balkongens 

säkerhetsklass, etc. 

Tips 2! Balkonger utan avvattningssystem eller heltäckande tätskikt, där vattnet kan 

droppa fritt kan orsaka irritationsmoment hos boende. Avvattningen är dock inte 

reglerat. (Respondent 3, 2018) 

 

Konstruktion 
o Fastställ, om möjligt, hur entreprenören är vana att bygga. 

o Fastställ vilken balkongtyp tillsammans med beställare och arkitekt. 

o Fastställ vilken typ av balkongplatta som ska användas, tillsammans med 

beställare och arkitekt. 

Tips 1! Balkongplatta med lutande bärverk är att föredra för att leda bort vatten 

och fukt från fasaden. Lutningen på balkongplattan ska vara 1:100 (cirka 0,6°) mot 

framkanten (Pousette, Sandberg et al., 2011). 

Tips 2! Balkongplattor kan prefabriceras för att minska felkällor vid byggnation på 

plats. Prefabricerade balkongplattor kan bestå av regelstommar i aluminium eller 

trä, KL-träskivor, kompositplattor, etc. 

 

Ansvarsområden 
o Fastställ vilken aktör som ansvarar för och redovisar vilka detaljer på sina ritningar.  

Tips! Tidig ansvarsdelning kan förhindra dubbelredovisning och ofullständigt 

redovisade detaljer. 

 

DIMENSIONERING AV HUVUDKOMPONENTER 
Balkongtypen och balkongplattan antas vara fastställd innan dimensioneringen 

påbörjas för att undvika dubbelarbete. 

o Dimensionera huvudkomponenterna (balkongplattor, balkar, pelare, dragstag, etc.) 

för; 

o Brottgränstillstånd, 

o Bruksgränstillstånd, 

o Brandlastfallet; 

utifrån vilken balkongtyp och balkongplatta som är fastställd. 

Tips 1! Dimensionering av komponenter (balkar, pelare, balkongplattor, etc.) kan 

utföras på valfritt sätt, men programvaror är att föredra eftersom programvaran kan 

hantera komponenternas komplexitet på ett enklare och snabbare sätt än 

handberäkning.  

Tips 2! Programvaran StatCon kan hantera tvärspända KL-träskivor (det vill säga KL-

träskivor som bär i en riktning), balkar och pelare i limträ samt i konstruktionsvirke. 
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Programvaran använder byggnadens dimensioner, byggplatsens klimatdata och 

materialets egenskapsdata samt kan beräkna lasterna i programmet. Programvaran 

brandberäkningsfunktion fungerar inte på KL-träskivor och brandlastfallet måste därför 

beräknas för hand. 

 

o Utvärdera komponenternas beständighet utifrån beställarens drifts- och 

underhållskrav.  

 
Föreslaget tillvägagångssätt 
o Lastberäkning 

o Egentyngd. 

o Nyttig last enligt SS-EN 1991-1-1. 

o Snölast enligt SS-EN 1991-1-3. 

Tips! Snölast bör inkludera snöfickor om risk finns att snö ansamlas på 

balkongen på grund av fall från högre belägna byggnader eller. 

o Vindlast enligt SS-EN 1991-1-4. 

Tips 1! Vindlasten på en balkong kan vara betydande om balkongplattan är 

lätt, samt om balkongen är belägen i höga byggnader. 

Tips 2! Vindlasten bör beräknas på det sätt som ger högst vindlast; antingen 

enligt vindlasten på intilliggande vägg, enligt antagandet att balkongen utgör 

ett tak, eller enligt andra principer i Svensk standard. 

o Lastfall och lastkombinationer 

Tips! Nyttig last och snölast behöver inte kombineras enligt Tabell C-1 i EKS 10. 

o Brottgränstillstånd 

Notera! Ekvation 6.10a och Ekvation 6.10b i EKS 10 bör beräknas för varje 

möjlig lastkombination för att kontrollera inre brott och deformationer i 

bärverk. 

o Bruksgränstillstånd 

Notera! Ekvation 6.14b (karakteristisk lastkombination), Ekvation 6.15b 

(frekvent lastkombination) och Ekvation 6.16b (kvasi-permanent 

lastkombination) i EKS 10 bör beräknas för varje möjlig lastkombination. 

o Brandlastfall 

o Kontrollera bärverket för/i: 

o Inre brott och deformationer i brottgränstillstånd, med avseende på 

hållfasthet i: 

▪ Böjspänning 

▪ Skjuvspänning 

▪ Tryckspänning 

▪ Dragspänning 

▪ Etc. 

o Bruksgränstillstånd angående: 
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▪ Nedböjning 

▪ Svikt och vibrationer 

▪ Impulshastighetsrespons 

▪ Etc. 

o Inre brott i brandlastfallet, med avseende på hållfasthet i: 

▪ Böjspänning 

▪ Skjuvspänning 

▪ Tryckspänning 

▪ Dragspänning 

▪ Etc. 

o Utför egenkontroll av dimensioneringen och för in egenkontrollen i protokoll. 

Notera! Dimensioneringen ska kontrolleras och kontrollen ska protokollföras. 

 

DETALJUTFORMNING OCH DIMENSIONERING AV INFÄSTNINGSKOMPONENTER 
Nödvändiga detaljer 
o Balkongplatta möter yttervägg med placering för att visa: 

o Detalj över infästningskomponenterna, 

o Detalj vid balkongdörr, 

o Detalj vid mötet där inga infästningskomponenter befinner sig, 

o Genomföringar av ytterväggens beklädnad, 

o Möten mellan olika balkongkomponenter, med flera. 

 

Innan kommunikation med andra aktörer 
o Ta fram några skisser på detaljförslag som diskussionsmaterial med beställare, 

arkitekt, sakkunniga och, om möjligt, entreprenören. 

Tips 1! Tänk på fuktsäkerhetsprojekteringen vid utformning av detaljer. 

Tips 2! Undvik exponerade ändträ och hål i fasadens ytskikt för att förhindra röta 

och minskad hållfasthet. 

Tips 3! Tänk även på ljud-, vibrations- och brandsäkerheten vid utformningen av 

detaljerna. 

o Fastställ vilken höjdskillnad mellan byggnadens innergolv och balkongens ytskikt 

som ska användas. 

o Tips 1! Tillgänglighetsmässigt bör överkanten av byggnadens innergolv och 

balkongens ytskikt vara densamma, men se Tips 2. 

o Tips 2! Överkanten av balkongens ytskikt bör ligga under överkanten av 

byggnadens innergolv för att förhindra att vatten och fukt ska rinna in i byggnaden 

från balkongen. 

 
Under kommunikation med andra aktörer 
o Fastställ vilken typ av räcke som ska användas. 

Tips 1! Fråga om räcket ska fästas in på sidan av eller ovanpå balkongplattan. 

Tips 2! Kontrollera att räcket och eventuella dragstag ej krockar. 
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o Diskutera med akustiksakkunnig om infästningsdetaljerna i fasaden för att förhindra 

störningar av ljud och vibrationer från balkongen och in i byggnaden. 

o Diskutera med brandsakkunnig om: 

o Skydd mot brandspridning mellan balkonger och balkongen och in i 

byggnaden,  

o brandskydd av balkongkomponenterna. 

o Diskutera med fuktsakkunnig om detaljutformningens skydd mot fuktskador i 

balkongkomponenterna och i anslutande yttervägg. 

 

Dimensionering av infästningskomponenter 
Dimensioneringen av infästningskomponenterna kan antingen utföras med 

handberäkningar eller med någon knutpunktsprogramvara. 

o Dimensionera infästningskomponenterna i brott- och bruksgränstillstånd samt vid 

brandlastfallet för: 

o Böjspänning, 

o Skjuvspänning, 

o Tryckspänning, 

o Dragspänning,  

o Etc. 

o Kontrollera byggnadens konstruktion för eventuella infästningslaster. 

Notera! Byggnadens konstruktion kan behöva förstärkas lokalt vid infästningarna. 

(Respondent 2, 2018) 

o Utför egenkontroll av dimensioneringen och för in egenkontrollen i protokoll. 

Notera! Dimensioneringen ska kontrolleras och kontrollen ska protokollföras. 

 

UPPRÄTTNING AV RITNINGAR 
o Renrita detaljerna och anordna ritningar. 

Notera! Ritningarna ska kontrolleras i en egenkontroll. 

Tips 1! Ritningarna bör granskas av intern konstruktör innan ritningarna skickas till 

beställare. 

o Justera eventuella kommentarer från intern konstruktör. 

o Skicka ritningar till beställare. 

o Justera eventuella kommentarer från beställare eller beställaren 

granskningsperson. 

 

MONTAGEBESKRIVNING 
o En montagebeskrivning av balkongen bör anordnas tillsammans med platschef 

och eventuell planingenjör. 

Tips 1! Beskrivningen bör innehålla vilken ordning och hur montaget ska ske. Även 

materialhanteringen innan och under montaget bör beskrivas. 

Tips 2! Balkonger kan, i samarbete med bygghiss, vara en metod att ta in material 

i byggnaden. 
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UPPFÖLJNING OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE 
o Om möjligt, kalla ett möte med de sakkunniga och montörerna för återkoppling 

om förbättringsmöjligheter på de framtagna balkong- och infästningslösningarna. 

Notera! Det kan vara svårt att skapa en vilja att hjälpa till i förbättringsarbetet om 

inte samma aktörer och företag arbetar i flera projekt. 

o Utvärdera arbetsprocessen tillsammans med projektets övriga konstruktörer och 

diskutera hur arbetsprocessen kan förbättras. Skicka förbättringsförslagen enligt 

beskrivningen under Förutsättningar högst upp i checklistan. 

 

TYPLÖSNINGAR 
Projektets typlösningar presenteras i Bilaga E i form av planritningar, sektioner och 

detaljer. 
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BILAGA E: RITNINGAR 

Ritningarna består dels av en planritning för måttsättning och vyer samt en ritning (K-

20-1-001) med sektioner och detaljer (K-20-6-001). Ritningarna är som följer: 
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 INGÅNGSDATA OM PROJEKTET 
Projektet som valts är verkligt och är under projektering i dagsläget. Preliminära 

ritningar är upprättade för balkongerna, i form av ett förfrågningsunderlag. På grund 

av sekretess får ritningarna inte publiceras i beräkningsrapporten eller i 

examensarbetet i övrigt.  

I beräkningsrapporten som följer kommer en balkong med dess ingående huvud- och 

infästningskomponenter dimensioneras. Balkongen är av typ 2, det vill säga att 

balkongen bärs med hjälp av dragstag ovan balkongplattan och dragstaget är fäst i 

ytterväggen intill bjälklaget ovanför balkongen (alternativ 2), se bilden på 

beräkningsrapportens förstasida. 

Balkongplattans bärande del antas till en KL-träskivan för att antalet ingående 

balkongkomponenter samt felkällor vid tillverkning ska minimeras, vilket är 

anledningen av regelstomme valts bort. En annan anledning är att byggnaden har 

KL-trästomme och bör då ha en leverantör som kan leverera KL-träskivor till 

byggnadens balkonger. 

Balkongplattan antas bestå av en lutande KL-träskiva med snedkapade reglar med 

ovanpåliggande trätrall för att skapa en plan yta att gå på. Balkongplattan antas dock 

som horisontell för att förenkla beräkning genom att anta att KL-träskivans z-axel är 

vertikal och inte lutande. Balkongplattan har även ett tätskikt mellan de snedkapade 

reglarna och KL-träskivan för att leda bort vatten samt reglar och fibercementskivor 

under KL-träskivan för brandskydd, se Bilaga E: Ritningar. 

Beteckningarna i Tabell 1 och Tabell 2 är definierade enligt Kapitel 3.3.1 i KL-

trähandboken. Beteckningarna har sammanfattats nedan, men utförligare 

redovisningar av riktningarna med figurer (exempelvis Figur 3.3) återfinns i Kapitel 

3.3.1 i KL-trähandboken. (Svenskt Trä, 2017) 

• Det yttersta brädskiktets fiberriktning är parallell med x-axeln och är 

huvudbärriktningen för KL-träskivan. 

• y-axeln blir därför vinkelrät mot fiberriktningen, medan z-axeln är vertikalt, det 

vill säga i skivans tjockleksriktning. 

• 90 betecknar en lokal axel för skikt vinkelräta mot fiberriktningen, medan 0 

betecknar den lokala axeln för skikt parallella med fiberriktningen. 

• 090 används för skjuvning i plan parallellt med fiberriktningen och vinkelrätt 

mot fiberriktningen. 

• 9090 används för skjuvning i plan vinkelrätt mot fiberriktningen i båda 

riktningarna, det vill säga rullskjuvning.  
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Tabell F 1 – Ingångsdata för balkongen och byggnaden. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

KL-träskivans dimensioner 

Bredd (i x-led) btot 3,2 m Enligt projektets befintliga 

ritningar. 

Djup (i y-led) dtot 1,5 m Enligt projektets befintliga 

ritningar. 

Total höjd (i z-led) hKLT 150 mm Antagits utifrån lägst, 

möjliga profil i programvaran 

StatCon. 

Höjd, Skikt 5 hKLT,5 30 mm Översta skiktet. 

Höjd, Skikt 4 hKLT,4 30 mm  

Höjd, Skikt 3 hKLT,3 30 mm  

Höjd, Skikt 2 hKLT,2 30 mm  

Höjd, Skikt 1 hKLT,1 30 mm Nedersta skiktet. 

Byggnadens dimensioner 

Balkongens höjd 

från mark 

Hbalkong 30 m Balkongen längst upp enligt 

projektets befintliga 

ritningar. 

Höjd till taknock Hbyggnad 40 m Enligt projektets befintliga 

ritningar. 

Bredd Bbyggnad 45 m Enligt projektets befintliga 

ritningar. 

Djup Dbyggnad 12 m Enligt projektets befintliga 

ritningar. 

Terrängtyp - III - Enligt projektets 

Konstruktionsförutsättningar. 
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Fortsättning Tabell F 1 - Ingångsdata för balkongen och byggnaden. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

Klasser 

Säkerhetsklass SK 3 - Antas enligt projektets 

Konstruktionsförutsättningar. 

Klimatklass KK 2 - KL-träskivan antas ligga 

under tak då skivan ligger 

under tätskikt utomhus och 

medelfuktkvoten i KL-

träskivan antas då inte 

överstiga 20 % 1). 

Brandklass tbrand 30 min Enligt projektets 

Konstruktionsförutsättningar. 

1) Enligt Kapitel 3.1.3 i KL-trähanboken (Svenskt Trä, 2017) överstiger medelfuktkvoten i KL-

träet 20 % endast under kortare perioder i Klimatklass 2. Motsvarande medelfuktkvot i 

Klimatklass 1 är 12 %. Enligt Kapitel 1.6.3 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017) varierar 

fuktkvoten i KL-trä under tak mellan 13 % under vintertid och 17 % under sommartid. 

 MATERIALDATA 
Beräkningsrapportens materialdata presenteras i Tabell F2. 

Tabell F 2 – Materialdata för balkongens ingående material. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

Partialkoefficienter 

- för KL-trä i 

brottgräns 

γM 1,25 - Enligt Tabell 3.2 i KL-

trähandboken (Svenskt 

Trä, 2017). 

- för trä vid brand γM,fi 1,0 - Enligt Kapitel 7.1.3 i KL-

trähandboken (Svenskt 

Trä, 2017). 

- för fästelement γM2 1,2 - Enligt Tabell E-6 i EKS 10 

(Boverket, 2015) för 

skruvar och hålkanttryck. 

- för stålets 

bärförmåga oavsett 

tvärsnittsklass 

γM0 1,0 - Enligt Kapitel 6.1(1) ANM. 

2B i SS-EN 1993-1-1 

(Swedish Standards 

Institute, 2008b). 
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Fortsättning Tabell F 2 – Materialdata för balkongens ingående material. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

Materialdata vid brandlastfallet 

Faktor vid 

omvandling av 5-

procentfraktilen till 

20-procentfraktilen 

kfi 1,15 - Enligt Kapitel 7.1.3 i KL-

trähandboken (Svenskt 

Trä, 2017). 

Karakteristiska hållfasthetsvärden för KL-träskivan 1) 

Böjning     

- i styv riktning fm,x,k 24 MPa  

- i vek riktning fm,y,k 24 MPa  

Tryck vinkelrätt 

skivans plan 

fc,90,z,k 2,5 MPa  

Längsskjuvning     

- i styv riktning fv,090,xlay,k 4 MPa  

- i vek riktning fv,090,ylay,k 4 MPa  

Rullskjuvning     

- i styv riktning fv,9090,xlay,k 1,1 MPa Antar kantlimmade brädor. 

- i vek riktning fv,9090,ylay,k 1,1 MPa Antar kantlimmade brädor. 

Karakteristiska hållfasthetsvärden för stålkomponenter 2) 

- för sträckgräns 

och godstjocklek 

𝑡 ≤ 16 𝑚𝑚 

fy,k,16 355  Enligt i Tabell 7 i SS-EN 

10025-2 (Swedish 

Standards Institute, 2006). 

- för sträckgräns 

och godstjocklek 

16 < 𝑡 ≤ 40 𝑚𝑚 

fy,k,16-40 345  

- för brottgräns 𝑡 ≤
40 𝑚𝑚 

fu,k 510  Enligt Tabell 3.1 i SS-EN 

1993-1-1 (Swedish 

Standards Institute, 

2008b) 

- för sträckgräns på 

skruvar 

fyb,k 640  Enligt Tabell 3.1 i SS-EN 

1993-1-8 (Swedish 

Standards Institute, 

2008c). 
- för brottgräns på 

skruvar 

fub,k 800  
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Fortsättning Tabell F 2 – Materialdata för balkongens ingående material. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

Karakteristiska styvhetsvärden för KL-träskivan 3) 

Elasticitetsmodul, 

medelvärde 

E0,x,mean 11 000 MPa  

E0,y,mean 11 000 MPa  

E90,x,mean 0 MPa Antas till 0 för att vara på 

säkra sidan 4). 

E90,y,mean 0 MPa Antas till 0 för att vara på 

säkra sidan 4). 

Skjuvmodul, 

medelvärde 

G090,x,mean 690 MPa  

G090,y,mean 690 MPa  

Rullskjuvmodul, 

medelvärde 

G9090,x,mean 50 MPa  

G9090,y,mean 50 MPa  

1) För KL-träskivan med enbart brädor i C24. Enligt Tabell 3.6 i KL-trähandboken 

(Svenskt Trä, 2017). 
2) För stålhållfasthetsklass S355J2 på plåtkomponenter och hållfasthetsklass 8.8 på 

skruvar och bultar. Antagits enligt konversation med kollega på kontoret Sweco 

Structures, Umeå. 
3) För KL-träskivan med enbart brädor i C24. Enligt Tabell 3.7 i KL-trähandboken 

(Svenskt Trä, 2017). 
4) Elasticitetsmodulen 400 MPa kan användas för KL-träskivor med kantlimmade 

brädor enligt tabellen.  
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 LASTBERÄKNING 
Lasterna som agerar på och av balkongen är balkongens egentyngd, balkongens 

nyttiga last, snölast och vindlast. 

F.3.1  EGENTYNGD 
Egentyngdens varighet är P (Permanent) enligt Tabell G-2 i EKS 10 (Boverket, 

2015). 

KL-träbalkong med lutande KL-träskiva med 5 skikt á 30 mm: 

Tabell F 3 – Tabell med egentyngdberäkning 

Materialskikt Tjocklek Densitet Vikt Belastn. Kommentar 

[m] [kg/m3] [kg/m2] [kN/m2]   

Trall 0,022 300 - 0,066 Ingångsdata från 
programvaran StatCon. 

Läkt 22x70 s600 
  

0,022 - 0,92 0,009 Beräknat med trädensitet 
400 kg/m3 och 
genomsnittligt 1,5 läkter 
per längdmeter. 

Tätskikt - - 1,50 0,015 Ingångsdata från 
programvaran StatCon. 

KL-träskiva 5 
lager 
  

0,150 420 63,00 0,63 Densitet enligt Tabell 3.8 
i KL-trähandboken. 

Glespanel 28x95 
s400 

0,028 - 1,06 0,011 Beräknat med trädensitet 
400 kg/m3 och 
genomsnittligt 2,5 läkter 
per längdmeter. 

Fibercementskiva 
  

0,012 - - 0,151 Ingångsdata från 
programvaran StatCon. 

Totalt 
  

0,234 - 𝐺𝑘 = 0,882 

 
 

F.3.2  NYTTIG LAST 
Nyttig lastens varighet är M (Medel) enligt Tabell G-2 i EKS 10 (Boverket, 2015). 

Nyttig lasten på balkongplattan hämtas från Tabell 6.2 i SS-EN 1991-1-1 (Swedish 

Standards Institute, 2011) och Ψ-faktorerna för Kategori A – Bostäder hämtas från 

Tabell B-1 i EKS 10 (Boverket, 2015). 

𝑄𝑘 = 3,5   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

𝛹0,𝑄 = 0,7 

𝛹1,𝑄 = 0,5 

𝛹2,𝑄 = 0,3 

Balkongräcket har även en horisontell nyttig last som agerar på toppen av räcket. 

Den horisontella, nyttiga lasten kan hämtas från Tabell 6.12 i SS-EN 1991-1-1 

(Swedish Standards Institute, 2011) för Kategori A – Bostäder, men då 
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examensarbetet har avgränsat bort räckesdimensioneringen presenteras den inte 

här. 

F.3.3  SNÖLAST 
Snölastens varighet är M (Medel) enligt Tabell G-2 i EKS 10 (Boverket, 2015). 

Snölasten på mark hämtas från Figur 2.14 i Byggkonstruktion (Isaksson, Mårtensson 

et al., 2017) och är 𝑠0 = 2,0   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] på den aktuella byggplatsen. 

Exponeringsfaktorn och den termiska koefficienten antas enligt Kapitel 2.6.3.2 i 

Byggkonstruktion (Isaksson, Mårtensson et al., 2017) och är 𝐶𝑒 = 1,0 respektive 𝐶𝑡 =
1,0. 

Formfaktorn antas som tak med 0 graders lutning enligt Figur 2.15 i Byggkonstruktion 

(Isaksson, Mårtensson et al., 2017) och är 𝜇 = 0,8. Ingen ytterligare snöficka 

beräknas på balkongen för att förenkla beräkningen, men snöfickor kan förekomma 

på balkongen på grund av taklutningen mot väggen med balkongen. 

Den karakteristiska snölasten beräknas med Ekvation 5.1 i SS-EN 1991-1-3, se 

nedan. Ψ-faktorerna för 𝑠0 = 2,0   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] hämtas från Tabell B-1 i EKS 10 

(Boverket, 2015). 

𝑠𝑘 = 𝜇 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠0 = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 2,0 = 1,6   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

𝛹0,𝑠 = 0,7 

𝛹1,𝑠 = 0,4 

𝛹2,𝑠 = 0,2 

F.3.4  VINDLAST 
Vindlastens varighet är S (Kort) enligt Tabell G-2 i EKS 10 (Boverket, 2015). 

Referensvindhastigheten hämtas från Figur C-4 i EKS 10 (Boverket, 2015) och är 

𝑣𝑏 = 24   [𝑚 𝑠⁄ ]. 

Det finns ingen framtagen metod för att beräkna vindlasten som agerar på en 

balkong, men det finns metoder för att beräkna vindlast på tak, takfötter och på vägg. 

Den agerande vindlasten beräknas därför enligt både takteori samt takfot- och 

väggteori med antagande att vindriktningen är vinkelrät mot fasadytan. 

Oavsett vilken teori som beräknas hämtas det karakteristiska hastighetstrycket från 

Tabell C-10a i EKS 10 (Boverket, 2015) för gällande referensvindhastighet, 

terrängtyp och referenshöjden, 𝑧𝑒. 

 TAKTEORI 

I takteorin antas balkongen som ett platt tak, med eller utan bröstning (i form av 

balkongräcket). Figur 7.6 i SS-EN 1991-1-4 (Swedish Standards Institute, 2008a) 

ger: 

ℎ = 𝐻𝑏𝑎𝑙𝑘𝑜𝑛𝑔 = 30   [𝑚] 

ℎ𝑝 = 1,1   [𝑚] 

𝑏 = 𝑏𝑡𝑜𝑡 = 3,2   [𝑚] 

𝑑 = 𝑑𝑡𝑜𝑡 = 1,5   [𝑚] 
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Referenshöjden på platt tak utan bröstning är därför balkongens höjd över marken, 

alltså 𝑧𝑒 = 𝐻𝑏𝑎𝑙𝑘𝑜𝑛𝑔 = 30   [𝑚] och referenshöjden för platt tak med bröstning är 𝑧𝑒 =

ℎ𝑝 + ℎ = 1,1 + 30 = 31,1   [𝑚] enligt Figur 7.6 i SS-EN 1991-1-4 (Swedish Standards 

Institute, 2008a). Eftersom Tabell C-10a i EKS 10 (Boverket, 2015) har intervaller 

gällande referenshöjd finns inget exakt värde för referenshöjden 𝑧𝑒 = 31,1   [𝑚]. 
Referenshöjden för platt tak med bröstning antas därför densamma som platt tak 

utan bröstning. 

Tabell C-10a i EKS 10 (Boverket, 2015) ger det karakteristiska hastighetstrycket: 

𝑞𝑝(𝑧𝑒 = 30) = 0,82   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

Avståndet 𝑒 i Figur 7.6 i SS-EN 1991-1-4 (Swedish Standards Institute, 2008a) 

beräknas enligt figuren: 

 𝑒 = 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎(𝑏; 2 ∙ ℎ) = 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎(3,2; 2 ∙ 30) = 3,2   [𝑚] 

Zonindelningens mått från Figur 7.6 i SS-EN 1991-1-4 (Swedish Standards Institute, 

2008a) beräknas, se Figur F1. 

𝑒 10⁄ = 3,2 10⁄ = 0,32   [𝑚] 

𝑒 4⁄ = 3,2 4⁄ = 0,8   [𝑚] 
𝑒 2⁄ = 3,2 2⁄ = 1,6   [𝑚] 

 

Figur F 1 - Zonindelningen av vindlasterna på tak. 

Zonernas area beräknas: 

𝐴𝑧𝑜𝑛 𝐹 = 2 ∙ (
𝑒

4
∙
𝑒

10
) = 2 ∙ (0,8 ∙ 0,32) = 0,51…   [𝑚2] 

𝐴𝑧𝑜𝑛 𝐺 = (𝑏 − 2 ∙
𝑒

4
) ∙

𝑒

10
= (3,2 − 2 ∙ 0,8) ∙ 0,32 = 0,51…   [𝑚2] 
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𝐴𝑧𝑜𝑛 𝐻 =
𝑒

4
∙ (𝑑 −

𝑒

10
) = 0,8 ∙ (1,5 − 0,32) = 3,78…   [𝑚2] 

𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝑏 ∙ 𝑑 = 3,2 ∙ 1,5 = 4,8   [𝑚2] 

Eftersom avståndet 𝑒 2⁄ > 𝑑 finns inte Zon I. 

Vindlasten har två olika typer utav formfaktorer, 𝑐𝑝𝑒,10 och 𝑐𝑝𝑒,1 , där 𝑐𝑝𝑒,10 är avsedda 

att användas vid dimensionering av bärverket som helhet och 𝑐𝑝𝑒,1 är avsedda att 

användas vid dimensionering av fästdon och små element enligt Avsnitt 7.2.1 Anm. 1 

i SS-EN 1991-1-4 (Swedish Standards Institute, 2008a). Eftersom balkongens totala 

area ligger emellan 1 m2 och 10 m2 kan formfaktorerna beräknas som ett mellanting 

med hjälp av Figur 7.2 i SS-EN 1991-1-4 (Swedish Standards Institute, 2008a). 11§ i 

EKS 10 (Boverket, 2015) ger dock ett allmänt råd att formfaktorn 𝑐𝑝𝑒,10 kan användas 

för areor över 1 m2 när bärverkets helhet bedöms. Formfaktorn 𝑐𝑝𝑒,10 används därför i 

beräkningarna som följer. 

 PLATT TAK UTAN BRÖSTNING 

Formfaktorn för vindlasten hämtas från Tabell 7.2 i SS-EN 1991-1-4 (Swedish 

Standards Institute, 2008a): 

𝑐𝑝𝑒,10,𝐹 = −1,8 

𝑐𝑝𝑒,10,𝐺 = −1,2 

𝑐𝑝𝑒,10,𝐻 = −0,7 

Den genomsnittliga vindlasten, 𝑐𝑝𝑒,10,𝑚𝑒𝑎𝑛 , beräknas per arealenhet för att förenkla 

dimensioneringen. 

𝑐𝑝𝑒,10,𝑚𝑒𝑎𝑛 =
𝑐𝑝𝑒,10,𝐹 ∙ 𝐴𝑧𝑜𝑛 𝐹 + 𝑐𝑝𝑒,10,𝐺 ∙ 𝐴𝑧𝑜𝑛 𝐺 + 𝑐𝑝𝑒,10,𝐻 ∙ 𝐴𝑧𝑜𝑛 𝐻

𝐴𝑡𝑜𝑡
= 

 

=
−1,8 ∙ 0,51…+ (−1,2) ∙ 0,51…+ (−0,7) ∙ 3,78…

4,8
= −0,9 

Den karakteristiska vindlasten på balkongen då balkongen antagits som ett platt tak 

utan bröstning beräknas med Ekvation 5.1 i SS-EN 1991-1-4 (Swedish Standards 

Institute, 2008a): 

 𝑤𝑘 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∙ 𝑐𝑝𝑒,10 = 0,82 ∙ (−0,9) = −0,71…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

Negativ vindlast betyder en uppåtriktad last som vill lyfta balkongen. 

 PLATT TAK MED BRÖSTNING 

Formfaktorn för vindlasten hämtas från Tabell 7.2 i SS-EN 1991-1-4 (Swedish 

Standards Institute, 2008a). Kvoten för värdena ℎ𝑝 ℎ⁄ = 1,1 30⁄ = 0,037 ligger 

emellan tabellerat värde 0,025 och 0,050. Linjär interpolering används därför och ger 

följande formfaktorer: 

𝑐𝑝𝑒,10,𝐹 = −1,5 

𝑐𝑝𝑒,10,𝐺 = −1,0 

𝑐𝑝𝑒,10,𝐻 = −0,7 
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Den genomsnittliga vindlasten, 𝑐𝑝𝑒,10,𝑚𝑒𝑎𝑛 , beräknas per arealenhet för att förenkla 

dimensioneringen. 

𝑐𝑝𝑒,10,𝑚𝑒𝑎𝑛 =
𝑐𝑝𝑒,10,𝐹 ∙ 𝐴𝑧𝑜𝑛 𝐹 + 𝑐𝑝𝑒,10,𝐺 ∙ 𝐴𝑧𝑜𝑛 𝐺 + 𝑐𝑝𝑒,10,𝐻 ∙ 𝐴𝑧𝑜𝑛 𝐻

𝐴𝑡𝑜𝑡
= 

 

=
−1,5 ∙ 0,51…+ (−1,0) ∙ 0,51…+ (−0,7) ∙ 3,78…

4,8
= −0,8 

Den karakteristiska vindlasten på balkongen då balkongen antagits som ett platt tak 

med bröstning beräknas med Ekvation 5.1 i SS-EN 1991-1-4 (Swedish Standards 

Institute, 2008a): 

 𝑤𝑘 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∙ 𝑐𝑝𝑒,10 = 0,82 ∙ (−0,8) = −0,67…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

Negativ vindlast betyder en uppåtriktad last som vill lyfta balkongen. 

 TAKFOT- OCH VÄGGTEORI 

I takfot- och väggteorin antas balkongen som en takfot, där vindlasten kan beräknas 

enligt Avsnitt 7.2.1 (3) i SS-EN 1991-1-4 (Swedish Standards Institute, 2008a). 

Avsnittet beskriver att vindlasten på undersidan av den utkragande takfoten är lika 

med lasten mot väggen och vindlasten på ovansidan är lika med vindlasten som 

gäller för taket. Eftersom taket inte är angränsande till balkongen antas balkongens 

vindlast på ovansidan som densamma som den sugande vindlasten på läsidan av 

byggnaden. 

Figur 7.6 i SS-EN 1991-1-4 (Swedish Standards Institute, 2008a) ger: 

ℎ = 𝐻𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑 = 40   [𝑚] 

𝑏 = 𝐵𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑 = 45   [𝑚] 

𝑑 = 𝐷𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑 = 12   [𝑚] 

Det karakteristiska hastighetstrycket på väggen beror på proportionerna mellan 

byggnadens bredd och byggnadens höjd enligt Avsnitt 7.2.2 (1) och Figur 7.4 i SS-

EN 1991-1-4 (Swedish Standards Institute, 2008a). Eftersom ℎ = 40 ≤ 𝑏 = 45   [𝑚] 
består hastighetstryckets fördelning av en enda strimla och därför är referenshöjden: 

 𝑧𝑒 = ℎ = 40   [𝑚] 

Tabell C-10a i EKS 10 (Boverket, 2015) ger det karakteristiska hastighetstrycket: 

𝑞𝑝(𝑧𝑒 = 40) = 0,89   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

Formfaktorn för vindlasten hämtas från Tabell 7.1 i SS-EN 1991-1-4 (Swedish 

Standards Institute, 2008a). Kvoten för värdena ℎ 𝑑⁄ = 40 12⁄ = 3,3… ligger emellan 

tabellerat värde 1 och 5. Linjär interpolering används därför och ger följande 

formfaktorer: 

𝑐𝑝𝑒,10,𝐷 = +0,8   𝑈𝑝𝑝å𝑡𝑟𝑖𝑘𝑡𝑎𝑡 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 

𝑐𝑝𝑒,10,𝐸 = −0,6   𝑈𝑝𝑝å𝑡𝑟𝑖𝑘𝑡𝑎𝑡 𝑠𝑢𝑔 
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Den totala formfaktorn beräknas genom att addera formfaktorerna för Zon D och Zon 

E, där Zon E antas som negativ eftersom formfaktorn är uppåtriktade, medan 

resterande laster (egentyngd, nyttig last och snölast) är nedåtriktade och anses 

positiv. 

𝑐𝑝𝑒,10 = −𝑐𝑝𝑒,10,𝐷 + (𝑐𝑝𝑒,10,𝐸) = −0,8 + (−0,6) = −1,4 

Den karakteristiska vindlasten på balkongen då balkongen antagits som en takfot 

beräknas med Ekvation 5.1 i SS-EN 1991-1-4 (Swedish Standards Institute, 2008a): 

 𝑤𝑘 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∙ 𝑐𝑝𝑒,10 = 0,89 ∙ (−1,4) = −1,25…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

Negativ vindlast betyder en uppåtriktad last som vill lyfta balkongen. 

 STÖRSTA VINDLASTEN 

Den karakteristiska vindlasten som används i de fortsatta beräkningarna är den 

största av de beräknade vindlasterna. Det vill säga vindlasten från takfot- och 

väggteorin som också är en lyftande last.  

𝑤𝑘 = −1,25…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

Ψ-faktorerna för vindlast hämtas från Tabell B-2 i EKS 10 (Boverket, 2015). 

𝛹0,𝑤 = 0,3 

𝛹1,𝑤 = 0,2 

𝛹2,𝑤 = 0,0 
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 LASTKOMBINATIONER 
Partialkoefficient för säkerhetsklass 3 vid dimensionering i brottgränstillstånd hämtas 

från 14§ i EKS 10 (Boverket, 2015). 

 𝛾𝑑 = 1,0 

F.4.1  BROTTGRÄNSTILLSTÅND 
Balkongen ska kontrolleras i brottgränstillstånd genom att kontrollera inre brott och 

deformationer i bärverket, där materialhållfasthet är avgörande (STR) (Isaksson, 

Mårtensson et al., 2017). Brottgränstillståndet kontrolleras med ekvationerna 6.10a 

och 6.10b från Tabell B-3 i EKS 10 (Boverket, 2015). 

 EKVATION 6.10A 

Variabla laster ska kombineras för att samverka enligt Tabell B-3 i EKS 10 (Boverket, 

2015). Dock behöver inte nyttig lasten och snölasten antas verka tillsammans på 

balkonger enligt Tabell C-1 i EKS 10 (Boverket, 2015). Den uppåtriktade, 

karakteristiska vindlasten är mindre än den karakteristiska nyttiga lasten och den 

karakteristiska snölasten. Vindlasten ses därför som gynnsam vid samverkan med 

nyttig- och snölasten. Vindlasten antar då värdet noll (0) och därför beräknas inte 

samverkanslasten för nyttig last och vindlast samt snölast och vindlast. 

 ENBART NYTTIG LAST 

Egentyngden är ogynnsam eftersom både nyttig lasten och egentyngden är 

nedåtriktad. Ekvation 6.10a ger: 

𝑞𝑑 = 𝛾𝑑 ∙ (1,35 ∙ 𝐺𝑘 + 1,5 ∙ 𝛹0,𝑄 ∙ 𝑄𝑘) = 

= 1,0 ∙ (1,35 ∙ 0,882…+ 1,5 ∙ 0,7 ∙ 3,5) = 4,886…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 ENBART SNÖLAST 

Egentyngden är ogynnsam eftersom både snölasten och egentyngden är 

nedåtriktad. Ekvation 6.10a ger: 

 𝑞𝑑 = 𝛾𝑑 ∙ (1,35 ∙ 𝐺𝑘 + 1,5 ∙ 𝛹0,𝑠 ∙ 𝑠𝑘) = 

= 1,0 ∙ (1,35 ∙ 0,882…+ 1,5 ∙ 0,7 ∙ 1,6) = 2,871…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 ENBART VINDLAST 

Egentyngden är gynnsam eftersom vindlasten är uppåtriktad och motverkar 

egentyngden. Ekvation 6.10a ger: 

𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 + 𝛾𝑑 ∙ 1,5 ∙ 𝛹0,𝑤 ∙ 𝑤𝑘 = 

= 1,0 ∙ 0,882…+ 1,0 ∙ 1,5 ∙ 0,3 ∙ −1,25 = 0,321…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 EKVATION 6.10B 

Ekvation 6.10b hämtas från Tabell B-3 i EKS 10 (Boverket, 2015). På samma sätt 

som för Ekvation 6.10a, ska de variabla lasterna kombineras för att samverka, men 

här ska en av de variabla lasterna agera som huvudlast. Nyttig lasten och snölasten 

behöver inte samverka här heller. På samma sätt som för Ekvation 6.10a agerar 

lasterna i de resterande kombinationerna mot varandra och lasten som inte är 
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huvudlast, antar därför värdet 0 enligt ekvationen. Samverkanslasterna beräknas 

därför inte, utan enbart respektive variabla last. 

 ENBART NYTTIG LAST 

Egentyngden är ogynnsam eftersom både nyttig lasten och egentyngden är 

nedåtriktad. Ekvation 6.10b ger: 

 𝑞𝑑 = 𝛾𝑑 ∙ (0,89 ∙ 1,35 ∙ 𝐺𝑘 + 1,5 ∙ 𝑄𝑘) = 

= 1,0 ∙ (0,89 ∙ 1,35 ∙ 0,882…+ 1,5 ∙ 3,5) = 6,310…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 ENBART SNÖLAST 

Egentyngden är ogynnsam eftersom både snölasten och egentyngden är 

nedåtriktad. Ekvation 6.10b ger: 

 𝑞𝑑 = 𝛾𝑑 ∙ (0,89 ∙ 1,35 ∙ 𝐺𝑘 + 1,5 ∙ 𝑠𝑘) = 

= 1,0 ∙ (0,89 ∙ 1,35 ∙ 0,882…+ 1,5 ∙ 1,6) = 3,460…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 ENBART VINDLAST 

Egentyngden är gynnsam eftersom vindlasten är uppåtriktad och motverkar 

egentyngden. Ekvation 6.10b ger: 

 𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 + 𝛾𝑑 ∙ 1,5 ∙ 𝑤𝑘 = 

= 1,0 ∙ 0,882…+ 1,0 ∙ 1,5 ∙ −1,25 = −0,987…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

F.4.2  BRUKSGRÄNSTILLSTÅND 
Balkongen ska kontrolleras i bruksgränstillstånd genom att kontrollera nedböjning, 

svikt och vibrationer (Isaksson, Mårtensson et al., 2017). Nedböjning, svikt och 

vibrationer beräknas med olika lastkombinationer; karakteristisk, frekvent och kvasi-

permanent lastkombination. Lastkombinationerna beräknas därför med respektive 

Ekvation 6.14b, Ekvation 6.15b och Ekvation 6.16b från SS-EN 1990 (Swedish 

Standards Institute, 2010). 

De variabla lasterna ska kombineras och antas samverka. Snölast och nyttig last 

behöver inte kombineras här heller. 

 KARAKTERISTISK LASTKOMBINATION 

Vid dimensionering mot permanenta skador, även kallat irreversibelt gränstillstånd, 

används karakteristisk lastkombination, det vill säga Ekvation 6.14b från SS-EN 

1990. 

 ENBART NYTTIG LAST 

Ekvation 6.14b ger: 

𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 + 1,0 ∙ 𝑄𝑘 = 1,0 ∙ 0,882…+ 1,0 ∙ 3,5 = 4,382…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 ENBART SNÖLAST 

Ekvation 6.14b ger: 

 𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 + 1,0 ∙ 𝑠𝑘 = 1,0 ∙ 0,882…+ 1,0 ∙ 1,6 = 2,482…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 ENBART VINDLAST 

Ekvation 6.14b ger: 
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 𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 + 1,0 ∙ 𝑤𝑘 = 1,0 ∙ 0,882…+ 1,0 ∙ −1,25 = −0,364…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 NYTTIG LAST OCH VINDLAST 

Nyttig last agerar som huvudlast och vindlast som övrig last. Ekvation 6.14b ger: 

 𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 + 1,0 ∙ 𝑄𝑘 +𝛹0,𝑤 ∙ 𝑤𝑘 = 

= 1,0 ∙ 0,882…+ 1,0 ∙ 3,5 + 0,3 ∙ −1,25 = 4,008…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 VINDLAST OCH NYTTIG LAST 

Vindlast agerar som huvudlast och nyttig last som övrig last. Ekvation 6.14b ger: 

 𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 + 1,0 ∙ 𝑤𝑘 +𝛹0,𝑄 ∙ 𝑄𝑘 = 

= 1,0 ∙ 0,882…+ 1,0 ∙ −1,25 + 0,7 ∙ 3,5 = 2,086…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 SNÖLAST OCH VINDLAST 

Snölast agerar som huvudlast och vindlast som övrig last. Ekvation 6.14b ger: 

 𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 + 1,0 ∙ 𝑠𝑘 +𝛹0,𝑤 ∙ 𝑤𝑘 = 

= 1,0 ∙ 0,882…+ 1,0 ∙ 1,6 + 0,3 ∙ −1,25 = 2,108…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 VINDLAST OCH SNÖLAST 

Vindlast agerar som huvudlast och snölast som övrig last. Ekvation 6.14b ger: 

 𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 + 1,0 ∙ 𝑤𝑘 +𝛹0,𝑠 ∙ 𝑠𝑘 = 

= 1,0 ∙ 0,882…+ 1,0 ∙ −1,25 + 0,7 ∙ 1,6 = 0,756…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 FREKVENT LASTKOMBINATION 

Vid dimensionering mot tillfälliga olägenheter, även kallat reversibelt gränstillstånd, 

används frekvent lastkombination, det vill säga Ekvation 6.15b från SS-EN 1990. 

Eftersom 𝛹2,𝑤 = 0,0 beräknas inte lastkombinationerna med vindlast som övrig last. 

 ENDAST NYTTIG LAST 

Ekvation 6.15b ger: 

 𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 +𝛹1,𝑄 ∙ 𝑄𝑘 = 1,0 ∙ 0,882…+ 0,5 ∙ 3,5 = 2,632…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 ENDAST SNÖLAST 

Ekvation 6.15b ger: 

 𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 +𝛹1,𝑠 ∙ 𝑠𝑘 = 1,0 ∙ 0,882…+ 0,4 ∙ 1,6 = 1,522…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 ENDAST VINDLAST 

Ekvation 6.15b ger: 

 𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 +𝛹1,𝑤 ∙ 𝑤𝑘 = 1,0 ∙ 0,882…+ 0,2 ∙ −1,25 = 0,633…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 VINDLAST OCH NYTTIG LAST 

Vindlast agerar som huvudlast och nyttig last som övrig last. Ekvation 6.15b ger: 

 𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 +𝛹1,𝑤 ∙ 𝑤𝑘 +𝛹2,𝑄 ∙ 𝑄𝑘 = 

= 1,0 ∙ 0,882…+ 0,2 ∙ −1,25 + 0,3 ∙ 3,5 = 1,683…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 
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 VINDLAST OCH SNÖLAST 

Vindlast agerar som huvudlast och snölast som övrig last. Ekvation 6.15b ger: 

 𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 +𝛹1,𝑤 ∙ 𝑤𝑘 +𝛹2,𝑠 ∙ 𝑠𝑘 = 

= 1,0 ∙ 0,882…+ 0,2 ∙ −1,25 + 0,2 ∙ 1,6 = 0,953…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 KVASI-PERMANENT LASTKOMBINATION 

Vid dimensionering mot långtidseffekter, till exempel krypning och estetiska 

deformationskrav, används kvasi-permanent lastkombination, det vill säga Ekvation 

6.16b från SS-EN 1990. 

Eftersom 𝛹2,𝑤 = 0,0 beräknas inte lastkombinationerna inkluderat vindlast. 

 ENDAST NYTTIG LAST 

Ekvation 6.16b ger: 

 𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 +𝛹2,𝑄 ∙ 𝑄𝑘 = 1,0 ∙ 0,882 + 0,3 ∙ 3,5 = 1,932…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 ENDAST SNÖLAST 

Ekvation 6.16b ger: 

 𝑞𝑑 = 1,0 ∙ 𝐺𝑘 +𝛹2,𝑠 ∙ 𝑠𝑘 = 1,0 ∙ 0,882…+ 0,2 ∙ 1,6 = 1,202…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

F.4.3  BRANDLASTFALL 
Brandlastfallet beräknas med hjälp av Ekvation 6.11b från SS-EN 1990 (Swedish 

Standards Institute, 2010) och Ekvation 7.2 från KL-trähandboken (Svenskt Trä, 

2017), se följande ekvation: 

 𝑞𝑑,𝑓𝑖 = 𝐺𝑘 +𝛹1,1 ∙ 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛹2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖
𝑛
𝑖=2    [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

där: 

𝐺𝑘 är karakteristiskt värde för permanenta laster, 

𝑄𝑘,1 är karakteristiskt värde för den största samverkande variabla lasten, 

𝑄𝑘,𝑖 är karakteristiskt värde för de andra variabla lasterna, 

𝛹1,1 är kombinationsfaktorn för den största variabla lasten,  

𝛹2,𝑖 är allmän kombinationsfaktor för de andra variabla lasterna. 

(Svenskt Trä, 2017). 

Snölasten och nyttig lasten behöver inte agera tillsammans enligt Tabell C-1 i EKS 

10 (Boverket, 2015) och vindlasten är mindre än nyttig lasten respektive snölasten, 

vilket gör att nyttig lasten respektive snölasten väljs till 𝑄𝑘,1 för kombinationen med 

vindlasten. Eftersom 𝛹2,𝑤 = 0,0 blir vindlastens bidrag till kombinationerna noll (0) 

och därför beräknas vardera variabla last enskilt. 

 ENBART NYTTIG LAST 

Ekvation 7.2 ger: 

 𝑞𝑑,𝑓𝑖 = 𝐺𝑘 +𝛹1,𝑄 ∙ 𝑄𝑘 = 0,882…+ 0,5 ∙ 3,5 = 2,632…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 ENBART SNÖLAST 

Ekvation 7.2 ger: 
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 𝑞𝑑 = 𝐺𝑘 +𝛹1,𝑠 ∙ 𝑠𝑘 = 0,882…+ 0,4 ∙ 1,6 = 1,522…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

 ENBART VINDLAST 

Ekvation 7.2 ger: 

 𝑞𝑑 = 𝐺𝑘 +𝛹1,𝑤 ∙ 𝑤𝑘 = 0,882…+ 0,2 ∙ −1,25 = 0,633…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] 

F.4.4  SAMMANSTÄLLNING 
Notera att lasterna antas jämnt fördelade över hela balkongplattan, det vill säga att 

snöfickor ej antas och att vindlasten antas jämnt utbredd. 

 DIMENSIONERANDE BROTTGRÄNSTILLSTÅND 

Det finns två dimensionerande laster i brottgränstillståndet; en last som vill lyfta 

balkongen och en last som vill trycka ner balkongen. Den dimensionerande lyftande 

lasten är lasten som har det största negativa värdet och kommer att användas vid 

dimensionering av dragstaget i tryck och infästningarna av balkongplattan. Den 

dimensionerande nedtryckande lasten är lasten som har största positiva värdet och 

kommer att användas vid dimensioneringen av balkongplattan samt infästningar i 

balkongplattan och ytterväggen. De dimensionerande lasterna beräknas genom att 

hämta det största och det minsta värdet från resultaten av Ekvation 6.10a och 

Ekvation 6.10b ovan. 

𝑞𝑑,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎(4,886… ; 2,871… ; 0,321… ; 6,310… ; 3,460… ;−0,987… ) = 

= 6,310…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ]   𝐸𝑛𝑑𝑎𝑠𝑡 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 𝑙𝑎𝑠𝑡 

Den dimensionerande nedåtriktade lasten (tryckande; positiv) i brottgränstillståndet 

är alltså 𝑞𝑑,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 6,310…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ]. Lasten kommer ifrån lastfallet med endast 

nyttig last och används vid dimensionering av KL-träskivan och dragstaget i 

brottgränstillståndet. 

 

𝑞𝑑,𝑙𝑦𝑓𝑡 = 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎(4,886… ; 2,871… ; 0,321… ; 6,310… ; 3,460… ;−0,987… ) = 

= −0,987…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ]   𝐸𝑛𝑑𝑎𝑠𝑡 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡 

Den dimensionerande uppåtriktade lasten (lyftande; negativ) i brottgränstillståndet är 

alltså 𝑞𝑑,𝑙𝑦𝑓𝑡 = −0,987…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ]. Lasten kommer ifrån lastfallet med endast 

vindlast. 

 DIMENSIONERANDE BRUKSGRÄNSTILLSTÅND 

Då kontrollerna i bruksgränstillstånd använder endast nedåtriktade, tryckande laster 

hämtas den största lasten för vardera lastkombinationen. 

 KARAKTERISTISK LASTKOMBINATION 

Den dimensionerande lasten beräknas genom att hämta det största värdet från 

resultaten av Ekvation 6.14b. 

𝑞𝑑,𝑘𝑎𝑟 = 𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎(4,382… ; 2,482… ;−0,364… ; 4,008… ; 2,086… ; 2,108… ; 0,756) = 

= 4,382…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ]   𝐸𝑛𝑑𝑎𝑠𝑡 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 𝑙𝑎𝑠𝑡 

Den dimensionerande lasten i den karakteristiska lastkombinationen är alltså 𝑞𝑑,𝑘𝑎𝑟 =

4,382… [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ]. Lasten kommer ifrån lastfallet med endast nyttig last. 
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 FREKVENT LASTKOMBINATION 

Den dimensionerande lasten beräknas genom att hämta det största värdet från 

resultaten av Ekvation 6.15b. 

𝑞𝑑,𝑓𝑟𝑒𝑘 = 𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎(2,632… ; 1,522… ; 0,633… ; 1,683… ; 0,953… ) = 

= 2,632…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ]   𝐸𝑛𝑑𝑎𝑠𝑡 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 𝑙𝑎𝑠𝑡 

Den dimensionerande lasten i den frekventa lastkombinationen är alltså 𝑞𝑑,𝑓𝑟𝑒𝑘 =

2,632… [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ]. Lasten kommer ifrån lastfallet med endast nyttig last. 

 KVASI-PERMANENT LASTKOMBINATION 

Den dimensionerande lasten beräknas genom att hämta det största värdet från 

resultaten av Ekvation 6.16b. 

𝑞𝑑,𝑘𝑣𝑎𝑠𝑖 = 𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎(1,932… ; 1,202… ) 

= 1,932…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ]   𝐸𝑛𝑑𝑎𝑠𝑡 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 𝑙𝑎𝑠𝑡 

 DIMENSIONERANDE BRANDLASTFALL 

Då kontrollerna i brandlastfallet endast använder nedåtriktade, tryckande laster 

hämtas den största lasten från resultaten från Ekvation 7.2. 

𝑞𝑑,𝑓𝑖 = 𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎(2,632… ; 1,522… ; 0,633… ) 

= 2,632…   [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ]   𝐸𝑛𝑑𝑎𝑠𝑡 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 𝑙𝑎𝑠𝑡 
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 EFFEKTIVT TVÄRSNITT AV KL-TRÄSKIVAN VID BRAND 
Det finns ingen framtagen metod för att utföra brandberäkningarna för KL-träskivor i 

Svensk Standard SS-EN 1995-1-2, men i Kapitel 7.2 i KL-trähandboken beskrivs en 

beräkningsmetod för brandlastfallet. Det effektiva tvärsnittet, ℎ𝑒𝑓 , av KL-träskivan vid 

brand beräknas dels av förkolningsdjupet, 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,0 , och ett icke lastupptagande skikt, 

𝑑0, se Figur F2. (Svenskt Trä, 2017)  

 

Figur F 2 - Tvärsnitt av KL-trä vid brand. Hämtat från Figur 7.4 b) i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017).  

Förkolningen av KL-träskivan beräknas med hjälp av Ekvation 7.8 i KL-trähandboken 

då KL-träskivan brädor antas kantlimmad, där förkolningshastigheten, β0 , antas 

enligt ekvationen och brandexponeringstiden, tbrand , antas enligt Tabell 1. 

Ekvation 7.8 ger: 

𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,0 = 𝛽0 ∙ 𝑡𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑 = 0,65 ∙ 30 = 19,5   [
𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
∙ 𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑚] 

Det icke lastupptagande skiktet beräknas enligt Tabell 7.4 i KL-trähandboken, för 5 

skikts-bjälklagsplattor (ℎ𝑒𝑓 = 150   [𝑚𝑚]) med antagen brand från undersidan 

(skivans dragna sida), där skivan är oskyddad för att vara på säkra sidan. 

 𝑑0 =
ℎ𝐾𝐿𝑇

100
+ 10 =

150

100
+ 10 = 11,5   [𝑚𝑚] 

Ekvation 7.10 i KL-trähandboken ger det effektiva förkolningsdjupet, 𝑑𝑒𝑓 : 

 𝑑𝑒𝑓 = 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,0 + 𝑑0 = 19,5 + 11,5 = 31   [𝑚𝑚] 

Det teoretiska effektiva resttvärsnittet, ℎ𝑒𝑓 , beräknas således: 

 ℎ𝑒𝑓,𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖 = ℎ𝐾𝐿𝑇 − 𝑑𝑒𝑓 = 150 − 31 = 119   [𝑚𝑚] 
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Eftersom det effektiva förkolningsdjupet är djupare än KL-träskivans Skikt 1 och en 

del av Skikt 2 är icke lastupptagande, antas Skikt 2 (som är i vek riktning) falla bort. 

Efter 30 minuters brand består därför endast Skikt 3-5. 

 ℎ𝑒𝑓 = ℎ𝐾𝐿𝑇 − ℎ𝐾𝐿𝑇,1 − ℎ𝐾𝐿𝑇,2 = 150 − 30 − 30 = 90   [𝑚𝑚] 
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 PROGRAMVARAN STATCON 
KL-träskivor bär laster i både sin styva (i x-led) och veka riktning (i y-led). 

Dimensioneringen av KL-träskivan kan antingen beräknas med en förenklad 

balkteori, eller beräknas som tvådimensionella plattor (Svenskt Trä, 2017). Det finns 

inget beräkningsprogram som kan hantera KL-träskivor som tvådimensionella plattor 

och handberäkningarna av tvådimensionella plattor anses vara för komplicerat för en 

så pass liten balkongplatta. Dimensioneringen utförs därför med hjälp av balkteorin. 

Balkteorin bygger på att KL-träskivan antas som en balk och bär lasten endast i en 

riktning, men dimensioneringen utförs två gånger, för både vek och styv riktning 

(Svenskt Trä, 2017). Programvaran StatCon kan hantera KL-träskivor med hjälp av 

balkteorin. 

F.6.1  INGÅNGSDATA 

 DIMENSIONER 

Ingångsdata presenteras, dels i Tabell F1 och Tabell F2, dels under rubriken och i 

Figur F3. 

 

Figur F 3 - Visuell presentation av programvaran variabler. Den längsgående KL-träskivan går i x-led, vilket är 
skivans huvudbärriktning, medan den tvärsgående går i y-led. 

Byggnadens dimensioner antogs ungefärligt i programvaran StatCon och skiljer sig 

från dimensionerande i handberäkningarna, men då dimensionerna inte påverkar 

resultatet anses inte detta som ett problem. 

Beroende på vilket lastfall, brott- och bruksgränstillstånd eller brandlastfall, och vilken 

riktning som beräknas, väljs KL-träskivans profil, se Tabell F4. 
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Tabell F 4 – KL-träskivans profil beroende på lastfall och riktning. Profilerna hämtas i programvaran StatCon. 
Notera: Skiktens tjocklek, kvalitet och information om kantlimmade brädor specificeras inte i programvaran 
StatCon. 

Lastfall och riktning Profil1) Kommentar 

Längsgående, brott- och 

bruksgränstillstånd 

L-150-5S  

Längsgående, 

brandlastfall 

L-90-3S Skikt 3-5 återstår i 

brandlastfallet enligt 

Kapitel - Effektivt tvärsnitt 

av KL-träskivan vid brand. 

Tvärsgående, brott- och 

bruksgränstillstånd 

T-150-5S  

Tvärsgående, 

brandlastfall 

T-90-3S Skikt 3-5 återstår i 

brandlastfallet enligt 

Kapitel - Effektivt tvärsnitt 

av KL-träskivan vid brand. 

1) L = I huvudriktningen. T = Vinkelrät mot huvudriktningen. 150, 90 = 

Balkongplattans höjd i [mm]. 3S, 5S = 3 respektive 5 skikt.  

KL-träskivan, som utgör den bärande komponenten i balkongplattan, dimensioneras 

som en (1) meter bred KL-träbalk i både styv (i x-led), vilket betecknas som 

Längsgående, och vek riktning (i y-led), vilket betecknas som Tvärsgående.  

 𝑏𝑥 = 1,0   [𝑚] 

 𝑏𝑦 = 1,0   [𝑚] 

Balkarnas längd i styv respektive vek riktning är balkongens bredd respektive djup. 

 𝐿𝑥 = 𝑏𝑡𝑜𝑡 = 3,2   [𝑚] 
 𝐿𝑦 = 𝑑𝑡𝑜𝑡 = 1,5   [𝑚] 

Lastbredderna för vardera riktningen, är lastupptagande areans bredd vinkelrätt mot 

riktningen. I styv riktning antas lastbredden, 𝑠𝑦 , som mer än hälften av 

balkongplattans djup eftersom infästningen av dragstaget befinner sig en sträcka från 

balkongens framkant. I vek riktning antas lastbredden, 𝑠𝑥 , som hälften av 

balkongens bredd. Lastbredderna antas som: 

𝑠𝑦 = 2 3⁄ ∙ 𝑑𝑡𝑜𝑡 = 2 3⁄ ∙ 1,5 = 1,0   [𝑚] 

𝑠𝑥 = 𝑏𝑡𝑜𝑡 2⁄ = 3,2 2⁄ = 1,6   [𝑚]  

 LASTER 

Aktuella karakteristiska laster, klasser och formfaktorer (egentyngd, nyttig last, 

snölast och vindlast) specificeras manuellt i programvaran.  

Egentyngden av KL-träskivan exkluderas och beräknas av programvaran, med 

undantag från brandlastfallet där egentyngden av de två skikten som antas falla bort, 

inkluderas i den manuellt, specificerade lasten. Eftersom lastbredden för den 
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tvärsgående balken är bredare än balkens bredd, kommer den automatiska 

egentyngden sakna egentyngden som överskrider balkens bredd. 

F.6.2  RESULTAT 
Resultaten från de dimensionerande lastkombinationer presenteras i Bilaga G1.   
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 DIMENSIONERANDE MOMENT OCH TVÄRKRAFTER 
För att antingen verifiera eller bestrida resultaten från programvaran StatCon 

beräknas de dimensionerande momenten och tvärkrafterna för samtliga 

lastkombinationer och riktningar. De dimensionerande momenten och tvärkrafterna 

används sedan för att kunna kontrollera utnyttjandegraderna mot programvarans 

resultat. 

I verkligheten är KL-träskivan inte fritt upplagd eftersom KL-träskivan vilar på fästjärn 

vid fasaden och dragstagets infästning nära framkanten. Balkongplattan vilar alltså 

på punktstöd, men beräkningen förenklas genom att anta fritt upplagda balkar. Se 

Figur F4 för generell uppställning av spännvidder, laster, moment- och 

tvärkraftsriktningar och reaktionskrafter. 

 

Figur F 4 – Generell uppställning av spännvidder, laster, reaktionskrafter och moment- och tvärkraftsriktningar. 
Riktningarna i figuren antas som positiva. 

F.7.1  BERÄKNING AV LINJELAST 
Nedåtriktade, tryckande laster, 𝑞𝐸𝑑 , antas positiva. 

De beräknade lasterna är arealaster, det vill säga att lasterna är beräknade per 

arealenhet [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ], men beräkning enligt balkteorin kräver att lasterna är linjelaster, 

det vill säga att lasterna är beräknade per längdenhet [𝑘𝑁 𝑚⁄ ]. 

Linjelasterna beräknas genom att multiplicera arealasterna med lastbredderna för att 

få en längsgående last på ”balken”, se Ekvation 1. 

 𝑞𝐸𝑑,𝑖 = 𝑞𝑑,𝑖 ∙ 𝑠𝑖    [
𝑘𝑁

𝑚2
∙ 𝑚 =

𝑘𝑁

𝑚
]   Ekv. 1 
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F.7.2  BERÄKNING AV TVÄRKRAFTER 
Beräkning av tvärkrafterna sker med hjälp av Kapitel 5.5.1 i Byggkonstruktion – 

Regel- och formelsamling (Isaksson och Mårtensson, 2017) för en fritt upplagd balk 

med jämnt utbredd last. 

Reaktionskrafterna vid punkt A och punkt B, 𝑉𝐴 respektive 𝑉𝐵 , beräknas med 

Ekvation 2 nedan. 

 𝑉𝐴 = 𝑉𝐵 =
𝑞𝐸𝑑∙𝐿

2
   [𝑘𝑁 𝑚⁄ ∙ 𝑚 = 𝑘𝑁]   Ekv. 2 

Kraftjämvikten i Figur F4 ger funktionen för tvärkraften längs hela balken, se Ekvation 

3. 

𝑉(𝑥) − 𝑉𝐴 + 𝑞𝐸𝑑 ∙ 𝑥 = 0      0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿     → 

𝑉(𝑥) = 𝑉𝐴 − 𝑞𝐸𝑑 ∙ 𝑥    Ekv. 3 

F.7.3  BERÄKNING AV MOMENT 
Beräkning av momenten sker med hjälp av Kapitel 5.5.1 i Byggkonstruktion – Regel- 

och formelsamling (Isaksson och Mårtensson, 2017) för en fritt upplagd balk med 

jämnt utbredd last. 

Det maximala momentet beräknas enligt Ekvation 4. 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝐸𝑑 =
𝑞𝐸𝑑∙𝐿

2

8
   [𝑘𝑁 𝑚⁄ ∙ 𝑚2 = 𝑘𝑁𝑚];   𝑥 =

𝐿

2
  Ekv. 4 

F.7.4  SAMMANSTÄLLNING 
Resultaten från beräkningarna för varje lastfall och riktning presenteras i Tabell F5 

för längsgående balk och Tabell F6 för tvärsgående balk.
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 KONTROLL AV BÖJSPÄNNING 
Kontrollen av böjspänning sker i brottgränstillståndet med de dimensionerande 

momenten för varje lastfall och riktning. Avstånden för varje skikt och riktning 

beräknas enligt Kapitel 3.3.4 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017). 

Nettoböjmotstånd baseras på nettotröghetsmomentet, som båda beräknas med hjälp 

av Tabell 3.9 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017). 

Böjspänningarna kontrolleras sedan med hjälp av Ekvation 3.48 i KL-trähandboken 

(Svenskt Trä, 2017) för brottgränstillståndet och Ekvation 3.48, Ekvation 7.4 och 

Ekvation 7.6 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017) för brandlastfallet. 

F.8.1  INGÅNGSDATA 
Ingångsdata presenteras i Tabell F7.  
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Tabell F 7 – Ingångsdata för beräkning av böjspänningarna. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

Skiktstjocklekar 

Skikt 5 𝑡5 0,03 m 
𝑡𝑖 =

ℎ𝐾𝐿𝑇,𝑖
1000

 

 

[
𝑚𝑚

1000
= 𝑚] 

Skikt 4 𝑡4 0,03 m 

Skikt 3 𝑡3 0,03 m 

Skikt 2 𝑡2 0,03 m 

Skikt 1 𝑡1 0,03 m 

Faktorer 

Modifikationsfaktor 

för KL-trä 

𝑘𝑚𝑜𝑑 0,8 - Enligt Tabell 3.3 i KL-

trähandboken (Svenskt 

Trä, 2017) för 

Klimatklass 2 och 

Lastvarighetsklass M 

eftersom nyttig lasten är 

dimensionerande. 

Modifikationsfaktor 

för KL-trä vid brand 

𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 1,0 - Rekommenderat värde 

vid användning av 

metod med reducerat 

tvärsnitt enligt Kapitel 

7.1.3 i KL-trähandboken 

(Svenskt Trä, 2017). 

Systemeffektsfaktor 𝑘𝑠𝑦𝑠 1,1 - Ekv. 3.6 i KL-

trähandboken: 

𝑘𝑠𝑦𝑠 = {
1,15

1 + 0,1 ∙ 𝑏𝑖
= 

= {
1,15

1 + 0,1 ∙ 1,0
= 1,1 

för både styv och vek 

riktning då 𝑏𝑥 = 𝑏𝑦 =

1,0   [𝑚]. 

 

F.8.2  BROTTGRÄNSTILLSTÅND 

 AVSTÅND 

Avståndet mellan KL-träskivans tyngdpunkt och skiktens tyngdpunkt beräknas för 

varje skikt för 5-skiktsskivan. Eftersom KL-träskivans skikt har samma tjocklek och 

samma kvalitet, beräknas avstånden enligt Kapitel 3.3.4 i KL-trähandboken (Svenskt 

Trä, 2017). 
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 𝑎1 =
𝑡1

2
+ 𝑡2 +

𝑡3

2
− 𝑎3 =

0,03

2
+ 0,03 +

0,03

2
− 0 = 0,06   [𝑚] 

 𝑎2 =
𝑡2

2
+
𝑡3

2
=

0,03

2
+
0,03

2
= 0,03   [𝑚] 

 𝑎3 = 0   [𝑚] 

𝑎4 =
𝑡4
2
+
𝑡3
2
=
0,03

2
+
0,03

2
= 0,03   [𝑚] 

 𝑎5 =
𝑡5

2
+ 𝑡4 +

𝑡3

2
− 𝑎3 =

0,03

2
+ 0,03 +

0,03

2
− 0 = 0,06   [𝑚] 

 NETTOTRÖGHETSMOMENT 

Nettotröghetsmomentet beräknas enligt Tabell 3.9 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 

2017), där längsgående respektive tvärsgående balk använder kolumnen för 

parallellt med respektive vinkelrätt mot huvudbärriktningen. 

 LÄNGSGÅENDE 

Böjspänningen på längsgående balk vill rotera runt y-axeln. Tabell 3.9 från KL-

trähandboken ger: 

𝐼𝑥,𝑛𝑒𝑡 =
𝑏𝑥 ∙ 𝑡1

3

12
+ 𝑏𝑥 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑎1

2 +
𝑏𝑥 ∙ 𝑡3

3

12
+ 𝑏𝑥 ∙ 𝑡3 ∙ 𝑎3

2 +
𝑏𝑥 ∙ 𝑡5

3

12
+ 𝑏𝑥 ∙ 𝑡5 ∙ 𝑎5

2 = 

=
1,0 ∙ 0,033

12
+ 1,0 ∙ 0,03 ∙ 0,062 +

1,0 ∙ 0,033

12
+ 1,0 ∙ 0,03 ∙ 02 + 

+
1,0 ∙ 0,033

12
+ 1,0 ∙ 0,03 ∙ 0,062 = 2,2275 ∙ 10−4   [𝑚4] = 

= 2,2275 ∙ 108   [𝑚𝑚4] 

 TVÄRSGÅENDE 

Böjspänningen på längsgående balk vill rotera runt x-axeln. Tabell 3.9 från KL-

trähandboken ger: 

𝐼𝑦,𝑛𝑒𝑡 =
𝑏𝑦 ∙ 𝑡2

3

12
+ 𝑏𝑦 ∙ 𝑡2 ∙ 𝑎2

2 +
𝑏𝑦 ∙ 𝑡4

3

12
+ 𝑏𝑦 ∙ 𝑡4 ∙ 𝑎4

2 = 

=
1,0 ∙ 0,033

12
+ 1,0 ∙ 0,03 ∙ 0,032 +

1,0 ∙ 0,033

12
+ 1,0 ∙ 0,03 ∙ 0,032 = 

= 5,85 ∙ 10−5   [𝑚4] = 5,85 ∙ 107   [𝑚𝑚4] 

 NETTOBÖJMOTSTÅND 

Nettoböjmotstånd beräknas enligt Tabell 3.9 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017), 

där längsgående respektive tvärsgående balk använder kolumnen för parallellt med 

respektive vinkelrätt mot huvudbärriktningen. 

 LÄNGSGÅENDE 

Tabell 3.9 från KL-trähandboken ger: 

𝑊𝑥,𝑛𝑒𝑡 =
2 ∙ 𝐼𝑥,𝑛𝑒𝑡
ℎ𝐾𝐿𝑇

=
2 ∙ 2,2275 ∙ 108

150
= 
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= 2,97 ∙ 106   [𝑚𝑚3] = 2,97 ∙ 10−3   [𝑚3] 

 TVÄRSGÅENDE 

Tabell 3.9 från KL-trähandboken ger: 

𝑊𝑦,𝑛𝑒𝑡 =
2 ∙ 𝐼𝑦,𝑛𝑒𝑡

ℎ𝐾𝐿𝑇
=
2 ∙ 5,85 ∙ 107

150
= 7,8 ∙ 105   [𝑚𝑚3] = 7,8 ∙ 10−4   [𝑚3] 

 BÖJSPÄNNINGAR 

 LÄNGSGÅENDE 

Det dimensionerande momentet kring y-axeln för brottgränstillståndet hämtas från 

Tabell F5. 

 𝑀𝑦,𝑑 = 8,076…   [𝑘𝑁𝑚] 

Det dimensionerande böjhållfasthet för böjmoment kring y-axeln (i styv riktning), 

𝑓𝑚,𝑥,𝑑 , beräknas med Ekvation 3.48 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 

𝑓𝑚,𝑥,𝑑 = 𝑘𝑠𝑦𝑠 ∙ 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙
𝑓𝑚,𝑥,𝑘
𝛾𝑀

= 1,1 ∙ 0,8 ∙
24

1,25
= 16,90…   [𝑀𝑃𝑎] 

Den dimensionerande böjspänningen kring y-axeln (i styv riktning), 𝜎𝑚,𝑦,𝑑 , beräknas 

med Ekvation 3.48 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017):  

𝜎𝑚,𝑦,𝑑 =
𝑀𝑦,𝑑

𝑊𝑥,𝑛𝑒𝑡
=
8,076… ∙ 103

2970
= 2,72…   [𝑀𝑃𝑎] 

Utnyttjandegraden av böjspänningen i styv riktning beräknas: 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑥,𝑑
∙ 100 =

2,72…

16,90…
∙ 100 = 16,1…   [%]  

 TVÄRSGÅENDE 

Det dimensionerande momentet kring x-axeln för brottgränstillståndet hämtas från 

Tabell F6. 

 𝑀𝑥,𝑑 = 2,839…   [𝑘𝑁𝑚] 

Det dimensionerande böjhållfasthet för böjmoment kring x-axeln (i vek riktning), 𝑓𝑚,𝑦,𝑑 

, beräknas med Ekvation 3.48 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 

  

𝑓𝑚,𝑦,𝑑 = 𝑘𝑠𝑦𝑠 ∙ 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙
𝑓𝑚,𝑦,𝑘

𝛾𝑀
= 1,1 ∙ 0,8 ∙

24

1,25
= 16,90…   [𝑀𝑃𝑎] 

Den dimensionerande böjspänningen kring x-axeln (i vek riktning), 𝜎𝑚,𝑥,𝑑 , beräknas 

med Ekvation 3.48 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 

𝜎𝑚,𝑥,𝑑 =
𝑀𝑥,𝑑

𝑊𝑥,𝑛𝑒𝑡
=
2,839… ∙ 103

780
= 3,64…   [𝑀𝑃𝑎] 

Utnyttningsgraden av böjspänningen i vek riktning beräknas: 
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𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜎𝑚,𝑥,𝑑
𝑓𝑚,𝑦,𝑑

∙ 100 =
3,64…

16,90…
∙ 100 = 21,5…   [%] 

F.8.3  BRANDLASTFALL 

 AVSTÅND 

Avståndet mellan KL-träskivans tyngdpunkt och skiktens tyngdpunkt beräknas för 

varje skikt för 3-skiktsskivan. Eftersom KL-träskivans skikt har samma tjocklek och 

samma kvalitet, beräknas avstånden enligt Kapitel 3.3.4 i KL-trähandboken (Svenskt 

Trä, 2017). 

𝑎3,𝑓𝑖 =
𝑡3
2
+
𝑡4
2
=
0,03

2
+
0,03

2
= 0,03   [𝑚] 

𝑎4,𝑓𝑖 = 0   [𝑚] 

𝑎5,𝑓𝑖 =
𝑡5
2
+
𝑡4
2
=
0,03

2
+
0,03

2
= 0,03   [𝑚] 

 NETTOTRÖGHETSMOMENT 

Nettotröghetsmomentet beräknas enligt Tabell 3.9 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 

2017), där längsgående respektive tvärsgående balk använder kolumnen för 

parallellt med respektive vinkelrätt mot huvudbärriktningen. 

 LÄNGSGÅENDE 

Böjspänningen på längsgående balk vill rotera runt y-axeln. Tabell 3.9 från KL-

trähandboken ger: 

𝐼𝑥,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖 =
𝑏𝑥 ∙ 𝑡3

3

12
+ 𝑏𝑥 ∙ 𝑡3 ∙ 𝑎3,𝑓𝑖

2 +
𝑏𝑥 ∙ 𝑡5

3

12
+ 𝑏𝑥 ∙ 𝑡5 ∙ 𝑎5,𝑓𝑖

2 = 

=
1,0 ∙ 0,033

12
+ 1,0 ∙ 0,03 ∙ 0,032 +

1,0 ∙ 0,033

12
+ 1,0 ∙ 0,03 ∙ 0,032 = 

= 5,85 ∙ 10−5   [𝑚4] = 5,85 ∙ 107   [𝑚𝑚4] 

 TVÄRSGÅENDE 

Böjspänningen på tvärsgående balk vill rotera runt x-axeln. Tabell 3.9 från KL-

trähandboken ger:  

𝐼𝑦,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖 =
𝑏𝑦 ∙ 𝑡4

3

12
+ 𝑏𝑦 ∙ 𝑡4 ∙ 𝑎4,𝑓𝑖

2 =
1,0 ∙ 0,033

12
+ 1,0 ∙ 0,03 ∙ 02 = 

= 2,25 ∙ 10−6   [𝑚4] = 2,25 ∙ 106   [𝑚𝑚4] 

 NETTOBÖJMOTSTÅND 

Nettoböjmotstånd beräknas enligt Tabell 3.9 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017), 

där längsgående respektive tvärsgående balk använder kolumnen för parallellt med 

respektive vinkelrätt mot huvudbärriktningen. 

 LÄNGSGÅENDE 

Tabell 3.9 från KL-trähandboken ger: 
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𝑊𝑥,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖 =
2 ∙ 𝐼𝑥,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖

ℎ𝐾𝐿𝑇
=
2 ∙ 5,85 ∙ 107

150
= 1,3 ∙ 106   [𝑚𝑚3] = 1,3 ∙ 10−3   [𝑚3] 

 TVÄRSGÅENDE 

Tabell 3.9 från KL-trähandboken ger: 

𝑊𝑦,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖 =
2 ∙ 𝐼𝑦,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖

ℎ𝐾𝐿𝑇
=
2 ∙ 2,25 ∙ 106

150
= 5,0 ∙ 104   [𝑚𝑚3] = 5,0 ∙ 10−5   [𝑚3] 

 BÖJSPÄNNINGAR 

 LÄNGSGÅENDE 

Det dimensionerande momentet kring y-axeln för brandlastfallet hämtas från Tabell 

F5. 

 𝑀𝑦,𝑓𝑖,𝑑 = 3,369…   [𝑘𝑁𝑚] 

Det dimensionerande böjhållfasthet för böjmoment kring y-axeln (i styv riktning), 

𝑓𝑚,𝑥,𝑓𝑖,𝑑 , beräknas med Ekvation 7.4 och Ekvation 7.6 i KL-trähandboken (Svenskt 

Trä, 2017), är 5-procentfraktilen omvandlas till 20-procentfraktilen. 

𝑓𝑚,𝑥,𝑓𝑖,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 ∙
𝑘𝑓𝑖 ∙ 𝑓𝑚,𝑥,𝑘

𝛾𝑀,𝑓𝑖
= 1,0 ∙

1,15 ∙ 24

1,0
= 27,60   [𝑀𝑃𝑎] 

Den dimensionerande böjspänningen kring y-axeln (i styv riktning), 𝜎𝑚,𝑦,𝑓𝑖,𝑑 , 

beräknas med Ekvation 3.48 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 

𝜎𝑚,𝑦,𝑓𝑖,𝑑 =
𝑀𝑦,𝑓𝑖,𝑑

𝑊𝑥,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖
=
3,369… ∙ 103

1300
= 2,59…   [𝑀𝑃𝑎] 

Utnyttjandegraden av böjspänningen i styv riktning beräknas: 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜎𝑚,𝑦,𝑓𝑖,𝑑

𝑓𝑚,𝑥,𝑓𝑖,𝑑
∙ 100 =

2,59…

27,60
∙ 100 = 9,4…   [%] 

 TVÄRSGÅENDE 

Det dimensionerande momentet kring x-axeln för brandlastfallet hämtas från Tabell 

F6. 

 𝑀𝑥,𝑓𝑖,𝑑 = 1,184…   [𝑘𝑁𝑚] 

Det dimensionerande böjhållfasthet för böjmoment kring x-axeln (i vek riktning), 

𝑓𝑚,𝑦,𝑓𝑖,𝑑 , beräknas med Ekv. 7.4 och Ekv. 7.6 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 

2017), är 5-procentfraktilen omvandlas till 20-procentfraktilen. 

𝑓𝑚,𝑦,𝑓𝑖,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 ∙
𝑘𝑓𝑖 ∙ 𝑓𝑚,𝑦,𝑘

𝛾𝑀,𝑓𝑖
= 1,0 ∙

1,15 ∙ 24

1,0
= 27,60   [𝑀𝑃𝑎] 

Den dimensionerande böjspänningen kring x-axeln (i vek riktning), 𝜎𝑚,𝑥,𝑓𝑖,𝑑 , 

beräknas med Ekv. 3.48 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 

𝜎𝑚,𝑥,𝑓𝑖,𝑑 =
𝑀𝑥,𝑓𝑖,𝑑

𝑊𝑦,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖
=
1,184… ∙ 103

50
= 23,69…   [𝑀𝑃𝑎] 
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Utnyttjandegraden av böjspänningen i vek riktning beräknas: 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜎𝑚,𝑥,𝑓𝑖,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑓𝑖,𝑑
∙ 100 =

23,69…

27,60
∙ 100 = 85,8…   [%] 

F.8.4  JÄMFÖRELSE 
Jämförelse mellan resultaten från programvaran StatCon och handberäkningen 

presenteras i Tabell F8 för aktuella lastfall och lastkombinationerna med enbart nyttig 

last. Utnyttjandegraderna från programvaran StatCon hämtas från Bilaga G1. 

Tabell F 8 – Jämförelse mellan programvaran StatCon och handberäkningen. 

Lastfall Handberäkning 

[%] 

Programvara StatCon 

[%] 

Längsgående, 

brottgränstillstånd 

16,1… 17,6 

Tvärsgående, 

brottgränstillstånd 

21,5… 16,8 

Längsgående, 

brandlastfall 

9,4… 38,7 

Tvärsgående, 

brandlastfall 

85,8… 248,3 
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 KONTROLL AV SKJUVSPÄNNING 
Rullskjuvhållfastheten för tvärskiktet är till största delen basen till KL-träskivans 

tvärkraftsbärförmåga enligt KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017). De nettostatiska 

momenten för rullskjuvningen, 𝑆𝑅,𝑖,𝑛𝑒𝑡 , beräknas därför med hjälp av Ekvation 3.11 

och Ekvation 3.12 för lastfallen och riktningarna.  

Även längsskjuvhållfastheten kontrolleras och de nettostatiska momenten för 

längsskjuvning, 𝑆𝑖,𝑛𝑒𝑡 , beräknas med hjälp av Ekvation 3.13 till Ekvation 3.16 för 

lastfallen och riktningarna (Svenskt Trä, 2017). 

Längsskjuvning och rullskjuvning i båda lastfallen och riktningarna kontrolleras sedan 

med hjälp av Ekvation 3.55 respektive Ekvation 3.56 i KL-trähandboken (Svenskt 

Trä, 2017). 

F.9.1  INGÅNGSDATA 
Avstånden har beräknats i Kapitel 8.2.1 och Kapitel 8.3.1 för brottgränstillståndet 

respektive brandlastfallet. Elasticitetsmodulerna som används i beräkningarna 

presenteras i Tabell F9. 
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Tabell F 9 – Elasticitetsmoduler för beräkning av skjuvspänningar. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

Samtliga lastfall och riktningar 

Referensvärde för 

elasticitetsmodul 

𝐸𝑟𝑒𝑓 11 000 MPa Valts enligt 

beräkningsexempel i 

KL-trähandboken 

(Svenskt Trä, 2017). 

Längsgående i brottgränstillstånd 

Skikt 5 𝐸𝑥,5 11 000 MPa 𝐸0,𝑥,𝑚𝑒𝑎𝑛 då skiktet är 

parallellt med 

kontrollerade 

riktningens lokala axel 

och den globala x-axeln. 

Skikt 4 𝐸𝑥,4 0 MPa 𝐸90,𝑦,𝑚𝑒𝑎𝑛 då skiktet är 

vinkelrätt mot 

kontrollerade riktningen 

lokala axel och den 

globala x-axeln. 

Skikt 3 𝐸𝑥,3 11 000 MPa Enligt Skikt 5. 

Skikt 2 𝐸𝑥,2 0 MPa Enligt Skikt 4. 

Skikt 1 𝐸𝑥,1 11 000 MPa Enligt Skikt 5. 

Tvärsgående i brottgränstillstånd 

Skikt 5 𝐸𝑦,5 0 MPa 𝐸90,𝑥,𝑚𝑒𝑎𝑛 då skiktet är 

vinkelrät mot 

kontrollerade 

riktningens lokala axel 

och parallell med den 

globala x-axeln. 

Skikt 4 𝐸𝑦,4 11 000 MPa 𝐸0,𝑦,𝑚𝑒𝑎𝑛 då skiktet är 

parallellt med 

kontrollerade riktningen 

lokala axel och den 

globala y-axeln. 

Skikt 3 𝐸𝑦,3 0 MPa Enligt Skikt 5. 

Skikt 2 𝐸𝑦,2 11 000 MPa Enligt Skikt 4. 

Skikt 1 𝐸𝑦,1 0 MPa Enligt Skikt 5. 
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Tabell F 9 - Elasticitetsmoduler för beräkning av skjuvspänningar. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

Längsgående i brandlastfallet 

Skikt 5 𝐸𝑥,5,𝑓𝑖 11 000 MPa 𝐸0,𝑥,𝑚𝑒𝑎𝑛 då skiktet är 

parallellt med 

kontrollerade 

riktningens lokala axel 

och den globala x-axeln. 

Skikt 4 𝐸𝑥,4,𝑓𝑖 0 MPa 𝐸90,𝑦,𝑚𝑒𝑎𝑛 då skiktet är 

vinkelrätt mot 

kontrollerade riktningen 

lokala axel och den 

globala x-axeln. 

Skikt 3 𝐸𝑥,3,𝑓𝑖 11 000 MPa Enligt Skikt 5. 

Fortsättning - Tabell F9 

Tvärsgående i brandlastfallet 

Skikt 5 𝐸𝑦,5,𝑓𝑖 0 MPa 𝐸90,𝑥,𝑚𝑒𝑎𝑛 då skiktet är 

vinkelrät mot 

kontrollerade 

riktningens lokala axel 

och parallell med den 

globala x-axeln. 

Skikt 4 𝐸𝑦,4,𝑓𝑖 11 000 MPa 𝐸0,𝑦,𝑚𝑒𝑎𝑛 då skiktet är 

parallellt med 

kontrollerade riktningen 

lokala axel och den 

globala y-axeln. 

Skikt 3 𝐸𝑦,3,𝑓𝑖 0 MPa Enligt Skikt 5. 
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F.9.2  BROTTGRÄNSTILLSTÅND 

 NETTOSTATISKA MOMENT 

 LÄNGSGÅENDE 

Den maximala skjuvningen parallellt med fiberriktningen (längsskjuvning) sker i 

tyngdpunkten av KL-träskivan enligt Figur 3.23 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 

2017). Brädskikten nummer 1 och 3 vill därför skjuvas av på grund av 

skjuvspänningarna. Skiktens nettostatiska moment, 𝑆𝑥,𝑛𝑒𝑡 , beräknas därför för Skikt 

1 och 3, i enlighet med definitionen av statiskt moment i Kapitel 5.1.4 i 

Byggkonstruktion - Regel- och formelsamling (Svenskt Trä, 2017). Ekvation 3.15 

respektive Ekvation 3.13 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017) används: 

𝑆𝑥,𝑛𝑒𝑡 =
𝐸𝑥,1
𝐸𝑟𝑒𝑓

∙ 𝑏𝑥 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑎1 +
𝐸𝑥,3
𝐸𝑟𝑒𝑓

∙ 𝑏𝑥 ∙ 𝑡3 ∙ 𝑎3 + 𝑏𝑥 ∙
(
𝑡3
2 − 𝑎3)

2

2
= 

=
11 000

11 000
∙ 1,0 ∙ 0,03 ∙ 0,06 +

11 000

11 000
∙ 1,0 ∙ 0,03 ∙ 0 + 1,0 ∙

(
0,03
2 − 0)

2

2
= 

= 1,0 ∙ 0,03 ∙ 0,06 + 1,0 ∙
0,032

4 ∙ 2
= 

= 1,9125 ∙ 10−3   [𝑚3] = 1,9125 ∙ 106   [𝑚𝑚3] 

Även rullskjuvning i mötet av Skikt 1 och Skikt 2, det nedersta tvärsgående skiktet, 

kan uppstå. Det nettostatiska momentet för Skikt 2 beräknas med Ekvation 3.11 från 

KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017). 

𝑆𝑅,𝑥,𝑛𝑒𝑡 =
𝐸𝑥,1
𝐸𝑟𝑒𝑓

∙ 𝑏𝑥 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑎1 =
11 000

11 000
∙ 1,0 ∙ 0,03 ∙ 0,06 = 

= 1,8 ∙ 10−3   [𝑚3] = 1,8 ∙ 106   [𝑚𝑚3] 

 TVÄRSGÅENDE 

Längsskjuvning för det kortare spannet uppstår i Skikt 2 och Skikt 4. Skikt 2 väljs 

eftersom att det ligger på nedre sidan av balkongplattan och kan skjuvas bort så att 

brädskikt faller ner. Ekv. 3.16 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017) används 

eftersom brädskiktet inte ligger i balkongplattans tyngdpunkt. 

𝑆𝑦,𝑛𝑒𝑡 =
𝐸𝑦,2

𝐸𝑟𝑒𝑓
∙ 𝑏𝑦 ∙ 𝑡2 ∙ 𝑎2 =

11 000

11 000
∙ 1,0 ∙ 0,03 ∙ 0,03 = 

= 9,0 ∙ 10−4   [𝑚3] = 9,0 ∙ 105   [𝑚𝑚3] 

Kontroll av rullskjuvning i Skikt 3 medför beräkning av det nettostatiska momentet i 

Skikt 2. Ekvation 3.12 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017) ger: 

𝑆𝑅,𝑦,𝑛𝑒𝑡 =
𝐸𝑦,2

𝐸𝑟𝑒𝑓
∙ 𝑏𝑦 ∙ 𝑡2 ∙ 𝑎2 =

11 000

11 000
∙ 1,0 ∙ 0,03 ∙ 0,03 = 

= 9,0 ∙ 10−4   [𝑚3] = 9,0 ∙ 105   [𝑚𝑚3] 
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 SKJUVSPÄNNINGAR 

 LÄNGSGÅENDE 

Den dimensionerande tvärkraften längs x-axeln för brottgränstillståndet hämtas från 

Tabell F5. 

 𝑉𝑥𝑧,𝑑 = 10,095…   [𝑘𝑁] 

Längsskjuvning 

Den dimensionerande längsskjuvhållfastheten, 𝑓𝑣,090,𝑦,𝑑 , beräknas med Ekvation 

3.55 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 

𝑓𝑣,090,𝑦,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙
𝑓𝑣,090,𝑦,𝑘

𝛾𝑀
= 0,8 ∙

4

1,25
= 2,56   [𝑀𝑃𝑎] 

Den dimensionerande skjuvspänningen i Skikt 3, parallellt med fiberriktningen, 𝜏𝑣,𝑥𝑧,𝑑 

, beräknas med Ekvation 3.55 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 

𝜏𝑣,𝑥𝑧,𝑑 =
𝑆𝑥,𝑛𝑒𝑡 ∙ 𝑉𝑥𝑧,𝑑
𝐼𝑥,𝑛𝑒𝑡 ∙ 𝑏𝑥

=
1912,5 ∙ 103 ∙ 10,095… ∙ 103

22 275 ∙ 104 ∙ 1 000
= 0,09…   [𝑀𝑃𝑎] 

Utnyttjandegraden av längsskjuvspänningen i styv riktning beräknas: 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜏𝑣,𝑥𝑧,𝑑
𝑓𝑣,090,𝑦,𝑑

∙ 100 =
0,09…

2,56
∙ 100 = 3,4…   [%] 

Rullskjuvning 

Den dimensionerande rullskjuvhållfastheten, 𝑓𝑣,9090,𝑦,𝑑 , beräknas med Ekvation 3.56 i 

KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 

𝑓𝑣,9090,𝑦,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙
𝑓𝑣,9090,𝑦,𝑘

𝛾𝑀
= 0,8 ∙

1,1

1,25
= 0,70…   [𝑀𝑃𝑎] 

Den dimensionerande skjuvspänningen i Skikt 2, vinkelrätt mot fiberriktningen, 

𝜏𝑅𝑣,𝑥𝑧,𝑑 , beräknas med Ekvation 3.56 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 

𝜏𝑅𝑣,𝑥𝑧,𝑑 =
𝑆𝑅,𝑥,𝑛𝑒𝑡 ∙ 𝑉𝑥𝑧,𝑑
𝐼𝑥,𝑛𝑒𝑡 ∙ 𝑏𝑥

=
1800 ∙ 103 ∙ 10,095… ∙ 103

22 275 ∙ 104 ∙ 1 000
= 0,08…   [𝑀𝑃𝑎] 

Utnyttjandegraden av rullskjuvspänningen i styv riktning beräknas: 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜏𝑅𝑣,𝑥𝑧,𝑑
𝑓𝑣,9090,𝑦,𝑑

∙ 100 =
0,08…

0,70…
∙ 100 = 11,6…   [%] 

 TVÄRSGÅENDE 

Den dimensionerande tvärkraften längs y-axeln för brottgränstillståndet hämtas från 

Tabell F6. 

 𝑉𝑦𝑧,𝑑 = 7,571…   [𝑘𝑁] 

Längsskjuvning 

Den dimensionerande längsskjuvhållfastheten, 𝑓𝑣,090,𝑥,𝑑 , beräknas med Ekvation 

3.55 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 
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𝑓𝑣,090,𝑥,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙
𝑓𝑣,090,𝑥,𝑘
𝛾𝑀

= 0,8 ∙
4

1,25
= 2,56   [𝑀𝑃𝑎] 

Den dimensionerande skjuvspänningen i Skikt 2, parallellt med fiberriktningen, 𝜏𝑣,𝑦𝑧,𝑑 

, beräknas med Ekvation 3.55 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 

𝜏𝑣,𝑦𝑧,𝑑 =
𝑆𝑦,𝑛𝑒𝑡 ∙ 𝑉𝑦𝑧,𝑑

𝐼𝑦,𝑛𝑒𝑡 ∙ 𝑏𝑦
=
900 ∙ 103 ∙ 7,571… ∙ 103

5850 ∙ 104 ∙ 1 000
= 0,12…   [𝑀𝑃𝑎] 

Utnyttjandegraden av längsskjuvspänningen i vek riktning beräknas: 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜏𝑣,𝑦𝑧,𝑑

𝑓𝑣,090,𝑥,𝑑
∙ 100 =

0,12…

2,56
∙ 100 = 4,6…   [%] 

Rullskjuvning 

Den dimensionerande rullskjuvhållfastheten, 𝑓𝑣,9090,𝑥,𝑑 , beräknas med Ekvation 3.56 i 

KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 

𝑓𝑣,9090,𝑥,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙
𝑓𝑣,9090,𝑦,𝑘

𝛾𝑀
= 0,8 ∙

1,1

1,25
= 0,70…   [𝑀𝑃𝑎] 

Den dimensionerande skjuvspänningen i Skikt 3, vinkelrätt mot fiberriktningen, 

𝜏𝑅𝑣,𝑦𝑧,𝑑 , beräknas med Ekvation 3.56 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 

𝜏𝑅𝑣,𝑦𝑧,𝑑 =
𝑆𝑅,𝑦,𝑛𝑒𝑡 ∙ 𝑉𝑦𝑧,𝑑

𝐼𝑦,𝑛𝑒𝑡 ∙ 𝑏𝑦
=
900 ∙ 103 ∙ 7,571… ∙ 103

58 50 ∙ 104 ∙ 1 000
= 0,12…   [𝑀𝑃𝑎] 

Utnyttjandegraden av rullskjuvspänningen i vek riktning beräknas: 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜏𝑅𝑣,𝑦𝑧,𝑑

𝑓𝑣,9090,𝑥,𝑑
∙ 100 =

0,12…

0,70…
∙ 100 = 16,5…   [%] 

F.9.3  BRANDLASTFALL 

 NETTOSTATISKA MOMENT 

 LÄNGSGÅENDE 

Längsskjuvningen i brandlastfallet vill skjuva av Skikt 3 och eftersom KL-träskivans 

tyngdpunkt inte ligger i skiktet, används Ekvation 3.15 i KL-trähandboken (Svenskt 

Trä, 2017). 

𝑆𝑥,𝑛𝑒𝑡𝑓𝑖 =
𝐸𝑥,3,𝑓𝑖

𝐸𝑟𝑒𝑓
∙ 𝑏𝑥 ∙ 𝑡3 ∙ 𝑎3,𝑓𝑖 =

11 000

11 000
∙ 1,0 ∙ 0,03 ∙ 0,03 = 

= 9,0 ∙ 10−4   [𝑚3] = 9,0 ∙ 105   [𝑚𝑚3] 

Rullskjuvningen sker i den här riktningen, i mötet av Skikt 3 och Skikt 4. Ekvation 

3.11 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017) för Skikt 3 ger: 

𝑆𝑅,𝑥,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖 =
𝐸𝑥,3,𝑓𝑖

𝐸𝑟𝑒𝑓
∙ 𝑏𝑥 ∙ 𝑡3 ∙ 𝑎3,𝑓𝑖 =

11 000

11 000
∙ 1,0 ∙ 0,03 ∙ 0,03 = 

= 9,0 ∙ 10−4   [𝑚3] = 9,0 ∙ 105   [𝑚𝑚3] 
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 TVÄRSGÅENDE 

Längsskjuvning för det kortare spannet uppstår i Skikt 4. Skikt 4 väljs eftersom skiktet 

kan skjuvas bort så att brädskikt faller ner. Ekvation 3.14 i KL-trähandboken (Svenskt 

Trä, 2017) används eftersom brädskiktet ligger i balkongplattans tyngdpunkt. 

𝑆𝑦,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖 =
𝐸𝑦,4,𝑓𝑖

𝐸𝑟𝑒𝑓
∙ 𝑏𝑦 ∙ 𝑡4 ∙ 𝑎4,𝑓𝑖 + 𝑏𝑦 ∙

(
𝑡4
2 − 𝑎4,𝑓𝑖)

2

2
= 

=
11 000

11 000
∙ 1,0 ∙ 0,03 ∙ 0 + 1,0 ∙

(
0,03
2 − 0)

2

2
= 1,0 ∙

0,032

4 ∙ 2
= 

= 1,125 ∙ 10−4   [𝑚3] = 1,125 ∙ 105   [𝑚𝑚3] 

Kontroll av rullskjuvning i Skikt 3 medför beräkning av det nettostatiska momentet i 

Skikt 3, med hjälp av Ekvation 3.12 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017). 

𝑆𝑅,𝑦,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖 =
𝐸𝑦,3,𝑓𝑖

𝐸𝑟𝑒𝑓
∙ 𝑏𝑦 ∙ 𝑡3 ∙ 𝑎3,𝑓𝑖 =

0

11 000
∙ 1,0 ∙ 0,03 ∙ 0,03 = 

= 0   [𝑚3] = 0   [𝑚𝑚3] 

 SKJUVSPÄNNINGAR 

 LÄNGSGÅENDE 

Den dimensionerande tvärkraften längs x-axeln för brandlastfallet hämtas från Tabell 

F5. 

 𝑉𝑥𝑧,𝑓𝑖,𝑑 = 4,211…   [𝑘𝑁] 

Längsskjuvning 

Den dimensionerande längsskjuvhållfastheten vid brand, 𝑓𝑣,090,𝑦,𝑓𝑖,𝑑 , beräknas med 

Ekvation 7.4 och Ekvation 7.6 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 

𝑓𝑣,090,𝑦,𝑓𝑖,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 ∙
𝑘𝑓𝑖 ∙ 𝑓𝑣,090,𝑦,𝑘

𝛾𝑀,𝑓𝑖
= 1,0 ∙

1,15 ∙ 4

1,0
= 4,60   [𝑀𝑃𝑎] 

Den dimensionerande skjuvspänningen i Skikt 3, parallellt med fiberriktningen vid 

brand, 𝜏𝑣,𝑥𝑧,𝑓𝑖,𝑑 , beräknas med Ekvation 3.55 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 

𝜏𝑣,𝑥𝑧,𝑓𝑖,𝑑 =
𝑆𝑥,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖 ∙ 𝑉𝑥𝑧,𝑓𝑖,𝑑

𝐼𝑥,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖 ∙ 𝑏𝑥
=
900 ∙ 103 ∙ 4,221… ∙ 103

5 850 ∙ 104 ∙ 1 000
= 0,06…   [𝑀𝑃𝑎] 

Utnyttjandegraden av längsskjuvspänningen i styv riktning beräknas: 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜏𝑣,𝑥𝑧,𝑓𝑖,𝑑

𝑓𝑣,090,𝑦,𝑓𝑖,𝑑
∙ 100 =

0,06…

4,60
∙ 100 = 1,4…   [%] 

Rullskjuvning 

Den dimensionerande rullskjuvhållfastheten vid brand, 𝑓𝑣,9090,𝑦,𝑓𝑖,𝑑 , beräknas med 

Ekvation 7.4 och Ekvation 7.6 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 
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𝑓𝑣,9090,𝑦,𝑓𝑖,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 ∙
𝑘𝑓𝑖 ∙ 𝑓𝑣,9090,𝑦,𝑘

𝛾𝑀,𝑓𝑖
= 1,0 ∙

1,15 ∙ 1,1

1,0
= 1,27…   [𝑀𝑃𝑎] 

Den dimensionerande skjuvspänningen i Skikt 4, vinkelrätt mot fiberriktningen, vid 

brand, 𝜏𝑅𝑣,𝑥𝑧,𝑓𝑖,𝑑 , beräknas med Ekvation 3.56 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 

2017): 

𝜏𝑅𝑣,𝑥𝑧,𝑓𝑖,𝑑 =
𝑆𝑅,𝑥,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖 ∙ 𝑉𝑥𝑧,𝑓𝑖,𝑑

𝐼𝑥,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖 ∙ 𝑏𝑥
=
900 ∙ 103 ∙ 4,221… ∙ 103

5 850 ∙ 104 ∙ 1 000
= 0,06…   [𝑀𝑃𝑎] 

Utnyttjandegraden av rullskjuvspänningen i styv riktning beräknas: 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜏𝑅𝑣,𝑥𝑧,𝑓𝑖,𝑑

𝑓𝑣,9090,𝑦,𝑓𝑖,𝑑
∙ 100 =

0,06…

1,27…
∙ 100 = 5,1…   [%] 

 TVÄRSGÅENDE 

Den dimensionerande tvärkraften längs y-axeln för brandlastfallet hämtas från Tabell 

F6. 

 𝑉𝑦𝑧,𝑓𝑖,𝑑 = 3,158…   [𝑘𝑁] 

Längsskjuvning 

Den dimensionerande längsskjuvhållfastheten vid brand, 𝑓𝑣,090,𝑥,𝑓𝑖,𝑑 , beräknas med 

Ekvation 7.4 och Ekvation 7.6 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 

𝑓𝑣,090,𝑥,𝑓𝑖,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 ∙
𝑘𝑓𝑖 ∙ 𝑓𝑣,090,𝑥,𝑘

𝛾𝑀,𝑓𝑖
= 1,0 ∙

1,15 ∙ 4

1,0
= 4,60   [𝑀𝑃𝑎] 

Den dimensionerande skjuvspänningen i Skikt 3, parallellt med fiberriktningen, vid 

brand, 𝜏𝑣,𝑦𝑧,𝑓𝑖,𝑑 , beräknas med Ekvation 3.55 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 

𝜏𝑣,𝑦𝑧,𝑓𝑖,𝑑 =
𝑆𝑦,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖 ∙ 𝑉𝑦𝑧,𝑓𝑖,𝑑

𝐼𝑦,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖 ∙ 𝑏𝑦
=
112,5 ∙ 103 ∙ 3,158… ∙ 103

225 ∙ 104 ∙ 1 000
= 0,16…   [𝑀𝑃𝑎] 

Utnyttjandegraden av längsskjuvspänningen i vek riktning beräknas: 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜏𝑣,𝑦𝑧,𝑓𝑖,𝑑

𝑓𝑣,090,𝑥,𝑓𝑖,𝑑
∙ 100 =

0,16…

4,60
∙ 100 = 3,4…   [%] 

Rullskjuvning 

Den dimensionerande rullskjuvhållfastheten vid brand, 𝑓𝑣,9090,𝑥,𝑓𝑖,𝑑 , beräknas med 

Ekvation 7.4 och Ekvation 7.6 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017): 

𝑓𝑣,9090,𝑥,𝑓𝑖,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 ∙
𝑘𝑓𝑖 ∙ 𝑓𝑣,9090,𝑥,𝑘

𝛾𝑀,𝑓𝑖
= 1,0 ∙

1,15 ∙ 1,1

1,0
= 1,27…   [𝑀𝑃𝑎] 

Den dimensionerande skjuvspänningen i Skikt 3, vinkelrätt mot fiberriktningen, vid 

brand 𝜏𝑅𝑣,𝑦𝑧,𝑓𝑖,𝑑 , beräknas med Ekvation 3.56 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 

2017): 

𝜏𝑅𝑣,𝑦𝑧,𝑓𝑖,𝑑 =
𝑆𝑅,𝑦,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖 ∙ 𝑉𝑦𝑧,𝑓𝑖,𝑑

𝐼𝑦,𝑛𝑒𝑡,𝑓𝑖 ∙ 𝑏𝑦
=
0 ∙ 3,158… ∙ 103

225 ∙ 104 ∙ 1 000
= 0   [𝑀𝑃𝑎] 
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Utnyttjandegraden av längsskjuvspänningen i vek riktning beräknas: 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜏𝑅𝑣,𝑦𝑧,𝑓𝑖,𝑑

𝑓𝑣,9090,𝑥,𝑓𝑖,𝑑
∙ 100 =

0

1,27…
∙ 100 = 0   [%] 

Eftersom Skikt 3 och Skikt 5 inte bidrar till bärningen för böjmoment, kommer skikten 

inte påverkas av rullskjuvning. 

F.9.4  JÄMFÖRELSE 
Jämförelse mellan resultaten från programvaran StatCon, se Bilaga G1, och 

handberäkningen presenteras i Tabell F10 för aktuella lastfall och 

lastkombinationerna med enbart nyttig last. 

Tabell F 10 - Jämförelse mellan programvaran StatCon och handberäkningen. 

Lastfall Handberäkning 

[%] 

Programvara StatCon 

[%] 

Längsgående 

längsskjuvning, 

brottgränstillstånd 

3,4 

22,4 
Längsgående 

rullskjuvning, 

brottgränstillstånd 

11,6 

Tvärsgående 

längsskjuvning, 

brottgränstillstånd 

4,6 

16,1 
Tvärsgående 

rullskjuvning, 

brottgränstillstånd 

16,5 

Längsgående 

längsskjuvning, 

brandlastfall 

1,4 

15,6 
Längsgående 

rullskjuvning,  

brandlastfall 

5,1 

Tvärsgående 

längsskjuvning, 

brandlastfall 

3,4 

11,1 
Tvärsgående 

rullskjuvning,  

brandlastfall 

0 
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 KONTROLL AV NEDBÖJNING 
Kontrollen av deformation i form av nedböjning utförs med Gamma-metoden som 

beskrivs i SS-EN 1995-1-1 (Swedish Standards Institute, 2009) och i Kapitel 3.3.6 i 

KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017). Utöver böjmomentets bidrag till deformation 

och nedböjning, bidrar även skjuvdeformationen till den totala deformationen. Enligt 

Kapitel 5.2.3 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017) beskrivs att skjuvdeformationen 

bidrag bör beaktas om förhållandet mellan spännvidden, 𝐿𝑖 , och KL-träplattans 

tjocklek, ℎ𝐾𝐿𝑇 , är mindre än 10. Eftersom förhållandet mellan balkongplattans 

kortaste spännvidd, 𝑑𝑡𝑜𝑡 , och KL-träplattans tjocklek är tio, beaktas 

skjuvdeformationens bidrag till den totala deformationen. Kontrollen av deformationer 

beräknas inte för brandlastfallet (det vill säga KL-träskivans med tre (3) skikt) samt 

för dragstagets bidrag från dess utsträckning. 

F.10.1  INGÅNGSDATA 
Nödvändiga ingångsdata presenteras i Tabell F11. 

Tabell F 11 - Ingångsdata för nedböjningsberäkningar. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

Spännvidd för fritt upplagd KL-träskiva  

- i styv riktning lref,x 3,2 m 𝑙𝑟𝑒𝑓,𝑥 = 𝐿𝑥 

- i vek riktning lref,y 1,5 m 𝑙𝑟𝑒𝑓,𝑦 = 𝐿𝑦 

Modifikationsfaktorn för 

deformation 

kdef 1,1 - Enligt Tabell 3.4 i 

KL-trähandboken 

(Svenskt Trä, 2017) 

för Klimatklass 2 

och 5-skikts KL-

träskiva. 

Faktor vid beräkning av 

skjuvdeformationens 

bidrag till den totala 

deformationen 

β 1,2 - Förrektangulärt 

tvärsnitt enligt 

Ekvation 5.8 i KL-

trähandboken 

(Svenskt Trä, 

2017). 

 

F.10.2  KARAKTERISTISKA LINJELASTER OCH MOMENT 
Lastkombinationen som är den dimensionerande för bruksgränstillstånd med endast 

nyttig lasten verkar på balkongen enligt Kapitel F.4.4.2.  

Kontrollen för balkongplattans nedböjning kräver beräkning av de karakteristiska 

linjelasterna och momenten för vardera laster i lastkombinationen. 

Längsgående - I styv riktning 

Den karakteristiska linjelasten för egentyngden respektive nyttig lasten beräknas 

med Ekvation 1 från Kapitel F.7.1. 
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 𝐺𝑘,𝐸𝑑,𝑥 = 𝐺𝑘 ∙ 𝑠𝑦 = 0,882… ∙ 1,0 = 0,882…   [
𝑘𝑁

𝑚
] 

 𝑄𝑘,𝐸𝑑,𝑥 = 𝑄𝑘 ∙ 𝑠𝑦 = 3,5 ∙ 1,0 = 3,5   [
𝑘𝑁

𝑚
] 

Momenten med avseende på linjelasterna beräknas med Ekvation 4 från Kapitel 

F.7.3. 

𝑀𝐺,𝑘𝑎𝑟,𝑥 =
𝐺𝑘,𝐸𝑑,𝑥 ∙ 𝐿𝑥

2

8
=
0,882… ∙ 3,22

8
= 1,129…   [𝑘𝑁𝑚] 

𝑀𝑄,𝑘𝑎𝑟,𝑥 =
𝑄𝑘,𝐸𝑑,𝑥 ∙ 𝐿𝑥

2

8
=
3,5 ∙ 3,22

8
= 4,480…   [𝑘𝑁𝑚] 

Tvärsgående - I vek riktning 

Den karakteristiska linjelasten för egentyngden respektive nyttig lasten beräknas 

med Ekvation 1 från Kapitel F.7.1. 

 𝐺𝑘,𝐸𝑑,𝑦 = 𝐺𝑘 ∙ 𝑠𝑥 = 0,882… ∙ 1,6 = 1,411…   [
𝑘𝑁

𝑚
]  

 𝑄𝑘,𝐸𝑑,𝑦 = 𝑄𝑘 ∙ 𝑠𝑥 = 3,5 ∙ 1,6 = 5,6   [
𝑘𝑁

𝑚
] 

Momenten med avseende på linjelasterna beräknas med Ekvation 4 från Kapitel 

F.7.3. 

𝑀𝐺,𝑘𝑎𝑟,𝑦 =
𝐺𝑘,𝐸𝑑,𝑦 ∙ 𝐿𝑦

2

8
=
1,411… ∙ 1,52

8
= 0,397…   [𝑘𝑁𝑚] 

𝑀𝑄,𝑘𝑎𝑟,𝑦 =
𝑄𝑘,𝐸𝑑,𝑦 ∙ 𝐿𝑦

2

8
=
5,6 ∙ 1,52

8
= 1,575…   [𝑘𝑁𝑚] 

F.10.3  GAMMA-VÄRDEN 
Gamma-värdena för vardera riktning och skikt beräknas. 

Längsgående - I styv riktning 

Ekvation 3.36 respektive Ekvation 3.37 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017) 

används för att beräkna gamma-värdena för Skikt 1 och Skikt 5 respektive Skikt 3 

eftersom tvärsnittet är symmetrisk och samma hållfasthetsklass för varje skikt. 

𝛾1 = 𝛾5 =
1

1 +
𝜋2 ∙ 𝐸𝑥,1 ∙ 𝑡1

𝑙𝑟𝑒𝑓,𝑥
2 ∙

𝑡2
𝐺9090,𝑥,𝑚𝑒𝑎𝑛

= 

=
1

1 +
𝜋2 ∙ 11 000 ∙ 30

3 2002
∙
30
50

= 0,840… 

 𝛾1 = 1  

Tvärsgående - I vek riktning 

Symmetriskt tvärsnitt och samma hållfasthetsklass ger: 
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𝛾2 = 𝛾4 =
1

1 +
𝜋2 ∙ 𝐸𝑦,2 ∙ 𝑡2

𝑙𝑟𝑒𝑓,𝑦
2 ∙

𝑡3
𝐺9090,𝑦,𝑚𝑒𝑎𝑛

= 

=
1

1 +
𝜋2 ∙ 11 000 ∙ 30

1 5002
∙
30
50

= 0,535… 

 

F.10.4  EFFEKTIVT TRÖGHETSMOMENT 
Tvärsnittets effektiva tröghetsmoment beräknas för både riktningarna med hjälp av 

Ekvation 3.40 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017) för symmetriskt tvärsnitt och 

samma brädkvalitet i samtliga skikt. 

Längsgående - I styv riktning 

𝐼𝑥,𝑒𝑓 = 𝑏𝑥 ∙ (
3 ∙ 𝑡1

3

12
+ 2 ∙ 𝛾1 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑎1

2) = 

= 1000 ∙ (
3 ∙ 303

12
+ 2 ∙ 0,840… ∙ 30 ∙ 602) = 1,88… ∙ 108   [𝑚𝑚4] 

Tvärsgående - I vek riktning 

𝐼𝑦,𝑒𝑓 =
𝐸𝑦,2

𝐸𝑟𝑒𝑓,𝑦
∙
𝑏𝑦 ∙ 𝑡2

3

12
+ 𝛾2 ∙

𝐸𝑦,2

𝐸𝑟𝑒𝑓
∙ 𝑏𝑦 ∙ 𝑡2 ∙ 𝑎2

2 + 

+
𝐸𝑦,4

𝐸𝑟𝑒𝑓,𝑦
∙
𝑏𝑦 ∙ 𝑡4

3

12
+ 𝛾4 ∙

𝐸𝑦,4

𝐸𝑟𝑒𝑓
∙ 𝑏𝑦 ∙ 𝑡4 ∙ 𝑎4

2 = 

= 2 ∙ 𝑏𝑦 ∙ (
𝑡2
3

12
+ 𝛾2 ∙ 𝑡2 ∙ 𝑎2

2) = 

= 2 ∙ 1000 ∙ (
303

12
+ 0,535… ∙ 30 ∙ 302) = 3,34… ∙ 107   [𝑚𝑚4] 

F.10.5  HELA TVÄRSNITTETS SKJUVMODUL 
Eftersom brädskikten har samma höjd och kvalité, beräknas hela tvärsnittets 

skjuvmodul enligt Bodig och Jayne (1993). (Bodig och Jayne, 1993)  

Längsgående - I styv riktning 

𝐺𝑠𝑎𝑚,𝑥 =
𝐺090,𝑥,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝐺9090,𝑥,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ ℎ𝐾𝐿𝑇

3 ∙ 𝐺9090,𝑥,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝑡1 + 2 ∙ 𝐺090,𝑥,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝑡2
= 

=
690 ∙ 50 ∙ 150

3 ∙ 50 ∙ 30 + 2 ∙ 690 ∙ 30
= 112,75…   [𝑀𝑃𝑎] 

Tvärsgående - I vek riktning 

𝐺𝑠𝑎𝑚,𝑦 =
𝐺090,𝑦,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝐺9090,𝑦,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ ℎ𝐾𝐿𝑇

3 ∙ 𝐺090,𝑦,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝑡1 + 2 ∙ 𝐺9090,𝑦,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝑡2
= 
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=
690 ∙ 50 ∙ 150

3 ∙ 690 ∙ 30 + 2 ∙ 50 ∙ 30
= 79,49…   [𝑀𝑃𝑎] 

 

F.10.6  NEDBÖJNING 
Initialnedböjningen beräknas med avseende på pålagt moment, skjuvdeformation 

samt den totala initialnedböjningen. Den slutliga nedböjningen, med avseende på 

krypning, kontrolleras även. 

 GRÄNSVÄRDEN 

Godtagbar nedböjning antas till L/300 enligt projektets konstruktionsförutsättningar 

och stöds av SS-EN 1995-1-1 (Swedish Standards Institute, 2009). 

Längsgående - I styv riktning 

𝑤𝑔𝑟ä𝑛𝑠,𝑥 =
𝐿𝑥
300

=
3,2 ∙ 103

300
= 10,67…   [𝑚𝑚] 

Tvärsgående - I vek riktning 

𝑤𝑔𝑟ä𝑛𝑠,𝑦 =
𝐿𝑦

300
=
1,5 ∙ 103

300
= 5   [𝑚𝑚] 

 INITIALNEDBÖJNING – PÅLAGT MOMENT 

Ekvation 3.78 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017) ger nedböjningen i mitten av 

spännvidden på grund av böjmoment. Momentan nedböjningen beräknas med de 

karakteristiska lasterna, där den permanenta lasten och variabel lasten beräknas var 

för sig. 

Längsgående - I styv riktning 

𝑤𝑚,𝐺,𝑘𝑎𝑟,𝑥 =
5 ∙ 𝐺𝑘,𝐸𝑑,𝑥 ∙ 𝐿𝑥

4

384 ∙ 𝐸𝑥,1 ∙ 𝐼𝑥,𝑒𝑓
= 

=
5 ∙ 0,882… ∙ 103 ∙ 3,22

384 ∙ 11 000 ∙ 106 ∙ 18 813,5… ∙ 10−8
= 

= 5,82… ∙ 10−4   [𝑚] = 0,58…   [𝑚𝑚] 

𝑤𝑚,𝑄,𝑘𝑎𝑟,𝑥 =
5 ∙ 𝑄𝑘,𝐸𝑑,𝑥 ∙ 𝐿𝑥

4

384 ∙ 𝐸𝑥,1 ∙ 𝐼𝑥,𝑒𝑓
= 

=
5 ∙ 3,5 ∙ 103 ∙ 3,22

384 ∙ 11 000 ∙ 106 ∙ 18 813,5… ∙ 10−8
= 

= 2,31… ∙ 10−3   [𝑚] = 2,31…   [𝑚𝑚] 

Tvärsgående - I vek riktning 

𝑤𝑚,𝐺,𝑘𝑎𝑟,𝑦 =
5 ∙ 𝐺𝑘,𝐸𝑑, 𝑦 ∙ 𝐿𝑦

4

384 ∙ 𝐸𝑦,2 ∙ 𝐼𝑦,𝑒𝑓
= 

=
5 ∙ 1,411… ∙ 103 ∙ 1,52

384 ∙ 11 000 ∙ 106 ∙ 3 334,0… ∙ 10−8
= 

= 2,53… ∙ 10−4   [𝑚] = 0,25…   [𝑚𝑚] 
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𝑤𝑚,𝑄,𝑘𝑎𝑟,𝑦 =
5 ∙ 𝑄𝑘,𝐸𝑑,𝑦 ∙ 𝐿𝑦

4

384 ∙ 𝐸𝑦,2 ∙ 𝐼𝑥,𝑒𝑓
= 

=
5 ∙ 5,6 ∙ 103 ∙ 1,52

384 ∙ 11 000 ∙ 106 ∙ 3 334,0… ∙ 10−8
= 

= 1,00… ∙ 10−3   [𝑚] = 1,00…   [𝑚𝑚] 

 INITIALNEDBÖJNING – SKJUVDEFORMATION 

Ekvation 5.8 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017)  ger deformationen på grund av 

skjuvning. Skjuvdeformationen baseras på det böjande momentet. Även här används 

det karakteristiska lastfallet för att få momentan nedböjningen genom att använda 

momentet som fås av karakteristiska lastfallet. 

Längsgående - I styv riktning 

𝑤𝑣,𝐺,𝑘𝑎𝑟,𝑥 =
𝛽 ∙ 𝑀𝐺,𝑘𝑎𝑟,𝑥

𝑏𝑥 ∙ ℎ𝐾𝐿𝑇 ∙ 𝐺𝑠𝑎𝑚,𝑥
= 

=
1,2 ∙ 1,129… ∙ 103

1,0 ∙ 150 ∙ 112,75…
= 0,08…   [𝑚𝑚] 

𝑤𝑣,𝑄,𝑘𝑎𝑟,𝑥 =
𝛽 ∙ 𝑀𝑄,𝑘𝑎𝑟,𝑥

𝑏𝑥 ∙ ℎ𝐾𝐿𝑇 ∙ 𝐺𝑠𝑎𝑚,𝑥
= 

=
1,2 ∙ 4,48 ∙ 103

1,0 ∙ 150 ∙ 112,75…
= 0,32…   [𝑚𝑚] 

Tvärsgående - I vek riktning 

𝑤𝑣,𝐺,𝑘𝑎𝑟,𝑦 =
𝛽 ∙ 𝑀𝐺,𝑘𝑎𝑟,𝑦

𝑏𝑦 ∙ ℎ𝐾𝐿𝑇 ∙ 𝐺𝑠𝑎𝑚,𝑦
= 

=
1,2 ∙ 0,397… ∙ 103

1,0 ∙ 150 ∙ 79,49…
= 0,04…   [𝑚𝑚] 

𝑤𝑣,𝑄,𝑘𝑎𝑟,𝑦 =
𝛽 ∙ 𝑀𝑄,𝑘𝑎𝑟,𝑦

𝑏𝑦 ∙ ℎ𝐾𝐿𝑇 ∙ 𝐺𝑠𝑎𝑚,𝑦
= 

=
1,2 ∙ 1,575 ∙ 103

1,0 ∙ 150 ∙ 79,49…
= 0,16…   [𝑚𝑚] 

 INITIALNEDBÖJNING – TOTALT 

Den totala initialnedböjningen beräknas genom att summera initialnedböjningarna 

som beräknats i Kapitel F.10.6.2 och Kapitel F.10.6.3, för egentyngden och nyttig 

lasten samt för bägge lasterna tillsammans.  

Initialnedböjning för vardera riktning kontrolleras mot gränsvärdena samt resultaten 

från programvaran StatCon i Bilaga F. 

Längsgående - I styv riktning 

 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺,𝑥 = 𝑤𝑚,𝐺,𝑥,𝑘𝑎𝑟 + 𝑤𝑣,𝐺,𝑥,𝑘𝑎𝑟 = 0,58…+ 0,08… = 0,66…   [𝑚𝑚] 

 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄,𝑥 = 𝑤𝑚,𝑄,𝑥,𝑘𝑎𝑟 +𝑤𝑣,𝑄,𝑥,𝑘𝑎𝑟 = 2,31…+ 0,31… = 2,63…   [𝑚𝑚] 
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 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑥 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺,𝑥 + 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄,𝑥 = 0,66…+ 2,63… = 3,29…   [𝑚𝑚] 

 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑥 = 3,29…   [𝑚𝑚]    <    𝑤𝑔𝑟ä𝑛𝑠,𝑥 = 10,67…   [𝑚𝑚]   𝑂𝐾! 

 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑆𝑡𝑎𝑡𝐶𝑜𝑛,𝑥 = 4   [𝑚𝑚] 

Tvärsgående - I vek riktning 

 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺,𝑦 = 𝑤𝑚,𝐺,𝑦,𝑘𝑎𝑟 + 𝑤𝑣,𝐺,𝑦,𝑘𝑎𝑟 = 0,25…+ 0,04… = 0,29…   [𝑚𝑚] 

 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄,𝑦 = 𝑤𝑚,𝑄,𝑦,𝑘𝑎𝑟 + 𝑤𝑣,𝑄,𝑦,𝑘𝑎𝑟 = 1,00…+ 0,16… = 1,16…   [𝑚𝑚] 

 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑦 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺,𝑦 + 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄,𝑦 = 0,29…+ 1,16… = 1,46…   [𝑚𝑚] 

 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑦 = 1,46…   [𝑚𝑚]    <    𝑤𝑔𝑟ä𝑛𝑠,𝑥 = 5   [𝑚𝑚]   𝑂𝐾! 

 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑆𝑡𝑎𝑡𝐶𝑜𝑛,𝑦 = 1   [𝑚𝑚] 

 SLUTLIG NEDBÖJNING 

KL-träskivor och andra träbaserade material drabbas av krypning, vilket betyder att 

nedböjningen på grund av krypning bidrar till den slutliga deformationen och 

beräknas med Ekvation 5.1 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017). Den slutliga 

deformationen för vardera permanentlast och variabel last beräknas därför med 

förenklade versioner av Ekvation 5.2 och Ekvation 5.3 i KL-trähandboken (Svenskt 

Trä, 2017).  

De slutliga nedböjningarna för vardera riktning kontrolleras mot gränsvärdena samt 

resultaten från programvaran StatCon. Krypningens bidrag till den slutliga 

nedböjningen är ej redovisat i Bilaga G1 på grund av programvarans inställning, men 

noterades under användningen av programvaran. 

Längsgående - I styv riktning 

 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝐺,𝑥 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺,𝑥 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓) = 0,66… ∙ (1 + 1,1) = 1,39…   [𝑚𝑚] 

 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑄,𝑥 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄,𝑥 ∙ (1 + 𝛹2,𝑄 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓) = 2,63… ∙ (1 + 0,3 ∙ 1,1) = 

= 3,49…   [𝑚𝑚] 

 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑥 = 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝐺,𝑥 + 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑄,𝑥 = 1,39…+ 3,49… = 4,88…   [𝑚𝑚] 

 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑥 = 4,88…   [𝑚𝑚]    <    𝑤𝑔𝑟ä𝑛𝑠,𝑥 = 10,67…   [𝑚𝑚]   𝑂𝐾! 

 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑆𝑡𝑎𝑡𝐶𝑜𝑛,𝑥 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑆𝑡𝑎𝑡𝐶𝑜𝑛,𝑥 + 2 = 4 + 2 = 6   [𝑚𝑚] 

Tvärsgående - I vek riktning 

 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝐺,𝑦 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺,𝑦 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓) = 0,29… ∙ (1 + 1,1) = 0,62…   [𝑚𝑚] 

 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑄,𝑦 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄,𝑦 ∙ (1 + 𝛹2,𝑄 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓) = 1,16… ∙ (1 + 0,3 ∙ 1,1) = 

= 1,55…   [𝑚𝑚] 

 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑦 = 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝐺,𝑦 + 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑄,𝑦 = 0,62…+ 1,55… = 2,16…   [𝑚𝑚] 

 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑦 = 2,16…   [𝑚𝑚]    <    𝑤𝑔𝑟ä𝑛𝑠,𝑥 = 5   [𝑚𝑚]   𝑂𝐾! 

 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑆𝑡𝑎𝑡𝐶𝑜𝑛,𝑦 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑆𝑡𝑎𝑡𝐶𝑜𝑛,𝑦 + 1 = 1 + 1 = 2   [𝑚𝑚]  
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 KONTROLL AV SVIKT OCH VIBRATIONER 

F.11.1  INGÅNGSDATA 
Nödvändiga ingångsdata för kapitlet presenteras i Tabell F12. 

Tabell F 12  - Ingångsdata för kontroll av svikt och vibrationer. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

Kontrollerande punktlast F 1 kN Enligt Ekvation 5.9 i 

KL-trähandboken 

(Svenskt Trä, 

2017). 

Gräns för svikt a 1,5 mm/kN Rekommenderas 

av Boverket enligt 

Kapitel 5.3.2 i KL-

trähandboken 

(Svenskt Trä, 

2017). 

Gräns för 

impulshastighetsresponsen 

b 100 𝑚
𝑁𝑠2⁄  

Relativ dämpning ς 2,5 % Antar KL-träbjälklag 

med lättare 

överbyggnad, 

tvåsidigt upplagt, 

enligt Tabell 5.3 i 

KL-trähandboken 

(Svenskt Trä, 

2017). 

 

F.11.2  BERÄKNING AV EGENFREKVENS 
En särskild utredning krävs om egenfrekvensen är lägre än 8 Hz, men om 

egenfrekvensen är högre utförs beräkningar enligt nedan. (Svenskt Trä, 2017) 

Kontrollen av impulshastighetsresponsen sker med antagandet är KL-träskivan är 

upplagd på samtliga fyra (4) sidor. Därför beräknas endast egenfrekvensen för 

huvudbärriktningen. 

Egenfrekvensen, 𝑓1 , med hjälp av Ekvation 5.14 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 

2017) och kontrolleras med gränsen 8 Hz. 

𝑓1 =
𝜋

2 ∙ 𝐿𝑥2
∙ √
(𝐸 ∙ 𝐼𝑒𝑓)𝑥

𝑚
=

𝜋

2 ∙ 𝐿𝑥2
∙ √
𝐸𝑥,1 ∙ 𝐼𝑒𝑓,𝑥

𝐺𝑘,𝑥 ∙ 100
= 

=
𝜋

2 ∙ 3,22
∙ √
11 000 ∙ 106 ∙ 18 813,5… ∙ 10−8

88,2…
= 23,5…  [𝐻𝑧] >  8  [𝐻𝑧]  𝑂𝐾! 



- 158 -  Kapitel 7: Bilagor 

  Beräkningsrapport 

F.11.3  KONTROLL AV SVIKT 
Kontroll av balkongplattans styvhet genom beräkning av svikten av en punktlast, F , 

som ska efterlikna ett fotsteg. 

Svikten från punktlasten beräknas med Ekvation 5.11 i KL-trähandboken (Svenskt 

Trä, 2017). Enligt Kapitel 7.3.3 i SS-EN 1995-1-1 (Swedish Standards Institute, 2009) 

anges att svikten bör beaktas tillsammans egentyngden och andra laster. 

Därför kombineras nedböjningen från den karakteristiska beräkningen med svikten 

från punktlasten och jämförs sedan med det största tillåtna värdet, a. 

Längsgående - I styv riktning 

𝑤𝑥,1𝑘𝑁 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺,𝑥 +
𝐹 ∙ 𝐿𝑥

3

48 ∙ (𝐸 ∙ 𝐼𝑒𝑓)𝑥

= 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺,𝑥 +
𝐹 ∙ 𝐿𝑥

3

48 ∙ 𝐸𝑥,1 ∙ 𝐼𝑒𝑓,𝑥
= 

= 0,66…+
1 ∙ 103 ∙ 3 2003

48 ∙ 11 000 ∙ 18 813,5 ∙ 104
= 0,99…  [𝑚𝑚] ≤  1,5 ∙ 1 = 1,5  𝑂𝐾! 

Tvärsgående - I vek riktning 

𝑤𝑦,1𝑘𝑁 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺,𝑦 +
𝐹 ∙ 𝐿𝑦

3

48 ∙ (𝐸 ∙ 𝐼𝑒𝑓)𝑦

= 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺,𝑥 +
𝐹 ∙ 𝐿𝑦

3

48 ∙ 𝐸𝑦,2 ∙ 𝐼𝑒𝑓,𝑦
= 

= 0,29…+
1 ∙ 103 ∙ 1 5003

48 ∙ 11 000 ∙ 3 334,0 ∙ 104
= 0,48…   [𝑚𝑚] ≤  1,5 ∙ 1 = 1,5  𝑂𝐾! 

F.11.4  KONTROLL AV IMPULSHASTIGHETSRESPONS 
Balkongplattans antas vara fritt upplagt på samtliga fyra (4) sidor för denna 

beräkning. 

 GRÄNS FÖR IMPULSHASTIGHETSRESPONS 

Gränsen för impulshastighetsresponsen, 𝑣𝑔𝑟ä𝑛𝑠 , beräknas med hjälp av Ekvation 

5.11 i KL-trähandbok (Svenskt Trä, 2017). 

 𝑣 ≤ 𝑣𝑔𝑟ä𝑛𝑠 = 𝑏
(𝑓1∙𝜁−1) = 100(23,5∙0,025−1) = 0,150 

 FÖRSTA ORDNINGENS NODER 

Antalet första ordningens noder av egenfrekvensen upp till 40 Hz beräknas med 

Ekvation 5.16 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017).  

𝑛40 = [((
40

𝑓1
)
2

− 1) ∙ (
𝑑𝑡𝑜𝑡
𝑏𝑡𝑜𝑡

)
4

∙ (
𝐸𝑥,1 ∙ 𝐼𝑥,𝑛𝑒𝑡
𝐸𝑦,2 ∙ 𝐼𝑦,𝑛𝑒𝑡

)]

0,25

= 

= [((
40

23,5…
)
2

− 1) ∙ (
1,5

3,2
)
4

∙ (
11 000 ∙ 106 ∙ 22 275 ∙ 10−8

11 000 ∙ 106 ∙ 5 850 ∙ 10−8
)]

0,25

= 

= 0,77… 

 BERÄKNING AV IMPULSHASTIGHETSRESPONS 

Impulshastighetsresponsen beräknas men Ekvation 5.16 i KL-trähandboken (Svenskt 

Trä, 2017) och kontrolleras mot gränsen för impulshastighetsresponsen. 
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𝑣 =
4 ∙ (0,4 + 0,6 ∙ 𝑛40)

(𝐺𝑘 ∙ 100) ∙ 𝑑𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑏𝑡𝑜𝑡 + 200
= 

=
4 ∙ (0,4 + 0,6 ∙ 0,77… )

0,882… ∙ 100 ∙ 1,5 ∙ 3,2 + 200
= 

= 0,0055…    ≤ 𝑣𝑔𝑟ä𝑛𝑠 = 0,150   𝑂𝐾! 
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 KONTROLL AV TRYCKSPÄNNING 
Kontrollen av tryckspänning utförs genom att kontrollera tryckspänningen vinkelrätt 

mot KL-träskivans plan vid infästningen av dragstaget i balkongplattan samt vid 

infästningen av balkongplattan till ytterväggen. Kontrollen utförs endast med den 

nedåtriktade lasten i brottgränstillstånd. 

F.12.1  INGÅNGSDATA 
Nödvändiga ingångsdata för kapitlet presenteras i Tabell F13. 

Tabell F 13 - Ingångsdata för kontroll av tryckspänning. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

Dimensioner – Bägge 

Tillägg till effektiv 

kontaktyta 

𝑎𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔 30 mm Enligt Figur 3.18 

(Svenskt Trä, 2017). 

Dimensioner – Vid dragstag 

Bredd på underliggande 

plåt 

𝑏𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑥 100 mm Bredd i x-led antas. 

Längd på underliggande 

plåt 

𝑏𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑦 100 mm Längd i y-led antas. 

Avstånd till genomgående 

bult från sidokant 

𝑎𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑥 120 mm Avstånd antas enligt 

intervju (Respondent 

1, 2018). 
Avstånd till genomgående 

bult från framkant 

𝑎𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑦 200 mm 

Dimensioner – Vid yttervägg 

Bredd på horisontell plåt 𝑏ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑥 200 mm I x-led. 

Längd på horisontell plåt 𝑏ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑦 100 mm I y-led. 

Övrigt 

Dimensionerande 

nedåtriktad last i 

brottgränstillstånd 

𝑔𝑑,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 6,310… 𝑘𝑁
𝑚2⁄  Enligt Tabell F5 för 

brottgränstillstånden, 

tryck. 

Faktor som tar hänsyn till 

hur lasten angriper och 

graden av 

sammantryckning 

𝑘𝑐,90 1,3 - Enligt Tabell 3.16 i 

KL-trähandboken för 

hörn då placeringen 

ligger inom ytan för 

hörn enligt Figur 

3.18 (Svenskt Trä, 

2017). 
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F.12.2  TRYCKSPÄNNING 
Tryckspänningen vinkelrätt mot KL-träskivans plan kontrolleras med hjälp av 

Ekvation 3.47 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017). 

 LASTUPPTAGANDE AREA 

De lastupptagande areorna är areorna som vardera infästning bär laster. KL-träskivor 

bär genom plattverkan på grund av brädskiktens korslagda skikt, vilket betyder att 

lasterna bärs i både x- och y-led. 

Balkongen som dimensioneras bärs med hjälp av punktlaster vid 

dragstagsinfästningarna och infästningarna vid ytterväggen, vilket betyder att 

lastupptagningsarealen inte är rektangulär. Lastupptagningsareorna förenklas dock 

som rektangulära lastupptagande areor eftersom balkongplattan är så pass liten och 

för att förenkla beräkningarna, se Figur F5. 

 

Figur F 5 - Lastupptagande area för infästningen i ytterväggen respektive dragstagets infästning i balkongplattan. 

Vid dragstagen 

Den lastupptagande arean för dragstagen beräknas genom att multiplicera 

lastbredderna för vardera riktning. 

 𝐴𝑞,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 = 𝑠𝑥 ∙ 𝑠𝑦 = 1,6 ∙ 1,0 = 1,6   [𝑚
2] 

Vid ytterväggen 

Den lastupptagande arean för ytterväggen beräknas genom att multiplicera 

lastbredden i vek riktning med kvarstående del av balkongens djup. 

 𝐴𝑞,𝑌𝑉 = 𝑠𝑥 ∙ (𝑑𝑡𝑜𝑡 − 𝑠𝑦) = 1,6 ∙ (1,5 − 1,0) = 0,8   [𝑚2] 
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 EFFEKTIV KONTAKTYTA 

Utöver den faktiska kontaktytan, som är den underliggande plåtens area, tillkommer 

en viss area för att bilda den effektiva kontaktytan, se Figur 3.18 i KL-trähandboken 

(Svenskt Trä, 2017). 

Den effektiva kontaktytan beräknas för hörn i Tabell 3.16 i KL-trähandboken eftersom 

den underliggande plåten ligger inom området för "kant" från båda fram- och sidokant 

enligt Figur 3.18 i KL-trähandboken. I verkligheten kommer plåten inte angränsa 

kanten och därför läggs arean mellan plåten och kanten till för att överensstämma 

med Figur 3.18. (Svenskt Trä, 2017) 

Vid dragstagen 

 𝐴𝑒𝑓,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 = 𝑏𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑦 ∙ 𝑏𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑥 + 𝑎𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔 ∙ 𝑏𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑦 + 

+𝑏𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑦 ∙ (𝑎𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑥 −
𝑏𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑥

2
) = 

= 100 ∙ 100 + 30 ∙ 100 + 100 ∙ (120 −
100

2
) = 20 000   [𝑚𝑚2] 

Vid ytterväggen 

På samma sätt som vid dragstaget, fast upplaget är vid kanten och därför tilläggs 

ingen area som vid dragstaget. 

 𝐴𝑒𝑓,𝑌𝑉 = 𝑏𝑦,𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔 ∙ 𝑏𝑥,𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔 + 𝑎𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔 ∙ 𝑏𝑥,𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔 = 

= 100 ∙ 200 + 30 ∙ 200 = 26 000   [𝑚𝑚2] 

 DIMENSIONERANDE TRYCKKRAFT 

Arealasten omvandlas till en punktlast genom att multipliceras med lastupptagande 

arean. 

Vid dragstagen 

 𝐹𝑐,𝑧,𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 = 𝑞𝑑,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 ∙ 𝐴𝑞,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 = 

= 6,310… ∙ 1,6 = 10,095…   [𝑘𝑁] 

Vid ytterväggen 

 𝐹𝑐,𝑧,𝑑,𝑌𝑉 = 𝑞𝑑,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 ∙ 𝐴𝑞,𝑌𝑉 = 

= 6,310… ∙ 0,8 = 5,048…   [𝑘𝑁] 

 DIMENSIONERANDE TRYCKHÅLLFASTHET 

Den dimensionerande tryckhållfastheten vinkelrätt mot skivans plan gäller för både 

den underliggande plåten vid dragstaget och upplaget vid ytterväggen. Den 

dimensionerande tryckhållfastheten vinkelrätt mot KL-träskivans plan beräknas med 

Ekvation 3.47 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017). 

 𝑓𝑐,90,𝑧,𝑑 = 𝑘𝑐,90 ∙ 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙
𝑓𝑐,90,𝑧,𝑘

𝛾𝑚
= 

= 1,3 ∙ 0,8 ∙
2,5

1,25
= 2,08   [𝑀𝑃𝑎] 
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 DIMENSIONERANDE TRYCKSPÄNNING 

Den dimensionerande tryckspänningen vinkelrätt mot KL-träskivans plan beräknas 

med Ekvation 3.47 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017), vid dragstagen och vid 

ytterväggen. Tryckspänningen kontrolleras sedan mot den dimensionerande 

tryckhållfastheten. 

Vid dragstagen 

𝜎𝑐,𝑧,𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 =
𝐹𝑐,𝑧,𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔

𝐴𝑒𝑓,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔
=
10,095… ∙ 103

20 000
= 

= 0,50…   [𝑀𝑃𝑎]   <   𝑓𝑐,90,𝑧,𝑑 = 2,08   [𝑀𝑃𝑎]   𝑂𝐾! 

Vid ytterväggen 

𝜎𝑐,𝑧,𝑑,𝑌𝑉 =
𝐹𝑐,𝑧,𝑑,𝑌𝑉
𝐴𝑒𝑓,𝑌𝑉

=
5,048… ∙ 103

26 000
= 

= 0,19…   [𝑀𝑃𝑎]   <   𝑓𝑐,90,𝑧,𝑑 = 2,08   [𝑀𝑃𝑎]   𝑂𝐾! 
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 KONTROLL AV DRAGSTAGET 
Valet av dragstaget gjordes utifrån projektets befintliga ritningar. Tillverkaren av 

dragstaget är HALFEN och produkten är DETAN-S460 Ø20 mm. 

Dragstaget kontrolleras endast i brottgränstillstånd i den här beräkningsrapporten, i 

både det nedtryckande samt det lyftande lastfallet. 

F.13.1  INGÅNGSDATA 
Nödvändiga ingångsdata för kapitlet presenteras i Tabell F14. 

Tabell F 14 - Ingångsdata för kontroll av dragstaget. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

Vertikal nedtryckande 

kraft vid dragstagets 

infästning 

𝐹𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 10,095… kN = 𝐹𝑐,𝑧,𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 

Dragstagets diameter 𝑑𝑠 20 mm Se ritning i Bilaga 

E. 
Dragstagets längd 𝐿𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 2,3 m 

Lutning mellan 

dragstaget och 

balkongplattan 

𝛼𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 60 ° 

Dragstagets 

lastkapacitet i drag 

𝑁𝑅,𝑑 110,2 kN Enligt (HALFEN, 

2016) för DETAN-

S460 Ø20 mm. 

 

Den lyftande kraften vid dragstaget i brottgränstillståndet beräknas genom att 

multiplicera arealasten med dragstaget lastupptagande area, se nedan. 

 𝐹𝑙𝑦𝑓𝑡,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 = 𝑞𝑑,𝑙𝑦𝑓𝑡 ∙ 𝐴𝑞,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 = 

= −0,987… ∙ 1,6 = −1,579…   [𝑘𝑁] 

F.13.2  DRAGSTAGET 
Dragstaget kontrolleras genom att beräkna dragstagets dimensionerande dragande 

och tryckande normalkraft. 

 DIMENSIONERANDE DRAGANDE NORMALKRAFT 

Den dimensionerande dragande normalkraften beräknas genom att vinkla om lasten 

från att vara vertikal till att gå längs dragstaget. 

𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑑𝑟𝑎𝑔 =
𝐹𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔

𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔)
=
10,095…

𝑠𝑖𝑛(60°)
= 11,66…   [𝑘𝑁] 

Utnyttjandegraden av den dragande normalkraften beräknas genom att dela 

beräknad kraft med lastkapaciteten i drag. 
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𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑑𝑟𝑎𝑔

𝑁𝑅,𝑑
∙ 100 =

11,66…

110,2
∙ 100 = 10,6…   [%] 

 DIMENSIONERANDE TRYCKANDE NORMALKRAFT 

Den dimensionerande dragande normalkraften beräknas genom att vinkla om lasten 

från att vara vertikal till att gå längs dragstaget. 

𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 =
𝐹𝑙𝑦𝑓𝑡,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔

𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔)
=
−1,579…

𝑠𝑖𝑛(60°)
= −1,82…   [𝑘𝑁] 

Kontrollen av den tryckande normalkraften utfördes av tillverkaren eftersom ingen 

lastkapacitet var redovisad i dragstagets produktinformation (HALFEN, 2016). 

Eftersom utformningen var iterativ har dragstagets längd och vinkel justerats, och 

därför den tryckande normalkraften, sedan uppgifterna skickats till tillverkaren. 

Uppgifterna som skickades till tillverkaren var: 

 𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘,𝐷𝐸𝑇𝐴𝑁 = −1,90   [𝑘𝑁] 

 𝐿𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 = 2,4   [𝑚] 

Rapporten från dragstagets dimensionering i tryck kan ses i Bilaga G2, där 

utnyttjandegraden beräknats till: 

 𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 = 79,02   [%] 
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 DIMENSIONERING AV INFÄSTNINGSKOMPONENTER 
Dimensioneringen av infästningskomponenterna delas upp för vardera infästning, det 

vill säga infästningen av dragstaget till balkongplattan, infästningen av dragstaget till 

ytterväggen och infästningen av balkongplattan till ytterväggen. Se Kapitel F.41.1, 

Kapitel F.14.2 respektive Kapitel F.14.3. 

Eftersom infästningskomponenterna är sammankopplade, är komponenterna 

beroende av varandra, vilket betyder att dimensioneringen inte kan utföras och 

presenteras i en kronologisk ordning. Dimensioneringen utfördes därför genom att 

ställa upp samtliga beräkningar och justera komponenternas data tills samtliga 

komponenter var godkända. 

F.14.1  DRAGSTAG - BALKONGPLATTA 
Infästningen är till för att hålla upp balkongplattans yttre kant och överföra lasterna 

som agerar på balkongen, via infästningskomponenterna till dragstaget. 

 INGÅNGSDATA 

Dimensionerna av infästningskomponenterna sammanställs i Tabell F15 och är 

redovisade i Detalj 2-A och Detalj 2-B i Bilaga E. 

Infästningskomponenterna materialdata återfinns i Tabell F2. 
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Tabell F 15 – Dimensioner av dragstagets infästningskomponenter till balkongplattan. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

Dimensioner – Underliggande plåt 

Tjocklek ℎ𝑢−𝑝𝑙å𝑡 8 mm  

Bredd – i x-led 𝑏𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑥 100 mm Enligt Tabell F13. 

Längd – i y-led 𝑏𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑦 100 mm 

Diameter på hål 𝑑𝑢−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙 20 mm Antas till samma 

diameter som 

dragstagets 

diameter. 

Dimensioner – Dragstagets infästningsplåt 

Tjocklek 𝑡𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 18 mm Hämtats från 

dragstagets 

informationsblad för 

DETAN-S460 ds = 

20 mm. (HALFEN, 

2016) 

Bredd     

- Minsta bredd 𝑠𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑚𝑖𝑛 51 mm Hämtats från 

dragstagets 

informationsblad för 

DETAN-S460 ds = 

20 mm. (HALFEN, 

2016) 

- Vald bredd 𝑠𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑣𝑎𝑙𝑑 55 mm Bredden väljs till 

närmaste multipel av 

fem (5) mm längre 

än minsta bredden. 

Avstånd     

- Från dragstagets 

infästningshål till vinkeln 

𝑎ℎå𝑙−𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 100 mm Se Detalj 2-A i 

Bilaga E. 

- Från vinkeln till bultens 

centrum 

𝑎𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙−𝑏𝑢𝑙𝑡 40 mm 

Hålets diameter för 

dragstagets infästning 

𝑑𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙 19,5 mm Hämtats från 

dragstagets 

informationsblad för 

DETAN-S460 ds = 

20 mm. (HALFEN, 

2016) 
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Fortsättning Tabell F 15 – Dimensioner av dragstagets infästningskomponenter till balkongplattan. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

Dimensioner – Skruvplåt 

Tjocklek 𝑡𝑠−𝑝𝑙å𝑡 3 mm Se Detalj 2-A och 

Detalj 2-B i Bilaga E. 
Bredd – I x-led 𝑏𝑠−𝑝𝑙å𝑡,𝑥 180 mm 

Längd – I y-led 𝑏𝑠−𝑝𝑙å𝑡,𝑦 160 mm 

Dimensioner – Skruvar och bult 

Diameter – Skruv 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 8 mm Antas som minsta 

diametern i Tabell 

4.8 i KL-

trähandboken 

(Svenskt Trä, 

2017). 

Diameter – Bult 𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡 20 mm Antas som samma 

diameter som 

dragstaget. 

 

 UNDERLIGGANDE PLÅT 

Den underliggande plåten är insänkt i KL-träskivan och befinner sig på undersidan av 

KL-träskivan. Plåten är till för att sprida den tryckande kraften på KL-träskivan. 

Plåtens bredd och längd har dimensionerats i Kapitel F.12. Plåtens tjocklek 

dimensioneras i det här kapitlet genom att kontrollera böjspänningen vid bultens 

genomföring. 

Böjspänningen beräknas genom att anta att halva plåten är en fast inspänd balk med 

en lastbredd som är densamma som plåtens bredd. 

 UTBREDD LAST 

Den underliggande plåtens area beräknas: 

𝐴𝑢−𝑝𝑙å𝑡 = 𝑏𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑥 ∙ 𝑏𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑦 − 𝜋 ∙ (
𝑑𝑢−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙

2
)

2

= 100 ∙ 100 − 𝜋 ∙ (
20

2
)
2

= 

= 9 685,8…   [𝑚𝑚2] 

Den utbredda lasten på plåten area beräknas genom att dividera den vertikala 

nedtryckande kraften vid infästningen med plåtens area:  

𝑞𝑑,𝑢−𝑝𝑙å𝑡 =
𝐹𝑐,𝑧,𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔

𝐴𝑢−𝑝𝑙å𝑡
=
10,095… ∙ 103

9 685,8…
= 1,04…   [𝑁 𝑚𝑚2⁄ ] 

Linjelasten på den tänkta inspända balken beräknas med Ekvation 1 i Kapitel F.7.1: 

𝑞𝐸𝑑,𝑢−𝑝𝑙å𝑡 = 𝑞𝑑,𝑢−𝑝𝑙å𝑡 ∙ 𝑏𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑥 = 104,23…   [𝑁 𝑚𝑚⁄ ] 
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 KONTROLL AV BÖJSPÄNNING 

Momentet kring x-axeln vid bulten beräknas enligt Kapitel 5.5.1 i Byggkonstruktion – 

Regel- och formelsamling (Isaksson och Mårtensson, 2017) för en fast inspänd balk, 

som är plåtens halva länds lång, med jämnt utbredd last. 

𝑀𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑥 =
𝑞𝐸𝑑,𝑢−𝑝𝑙å𝑡 ∙ (

𝑏𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑦
2 )

2

2
=
104,23… ∙ (

100
2 )

2

2
= 

= 130 284,59…   [𝑁𝑚𝑚] 

Plåtens böjmotstånd beräknas med hjälp av Kapitel 5.2 i Byggkonstruktion – Regel- 

och formelsamling (Isaksson och Mårtensson, 2017) där plåten är som svagast (vid 

bulten). 

𝑊𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑥 =
𝑏 ∙ ℎ2

6
=
(
𝑏𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑥

2 −
𝑑𝑢−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙

2 ) ∙ ℎ𝑢−𝑝𝑙å𝑡
2

6
= 

=
(
100
2 −

20
2 ) ∙ 8

2

6
= 426,67…   [𝑚𝑚3] 

Böjspänningen beräknas och jämförs med hållfastheten:  

𝜎𝑚,𝑥,𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑑 =
𝑀𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑥

𝑊𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑥
=
13,03… ∙ 104

426,67…
= 

= 305,35…   [
𝑁

𝑚𝑚2
= 𝑀𝑃𝑎]    <    

𝑓𝑦,𝑘,16

𝛾𝑀0
=
355

1,0
= 355   [𝑀𝑃𝑎]   𝑂𝐾! 

Utnyttjandegraden av böjspänningen beräknas genom att dela beräknad 

böjspänningen med den dimensionerande hållfastheten.  

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜎𝑚,𝑥,𝑢−𝑝𝑙å𝑡,𝑑
𝑓𝑦,𝑘,16
𝛾𝑀0

∙ 100 =
305,35…

355
1,0

∙ 100 = 86,0…   [%] 

 

 DRAGSTAGETS INFÄSTNINGSPLÅT 

Dragstagets infästningsplåt dimensioneras dels genom att kontrollera drag- och 

tryckkraften vid infästningen av dragstaget i plåten.  

Dimensioneringen utförs även genom att beräkna momenten vid infästningen av 

bulten i plåten för att kontrollera drag- och tryckspänningen. 

 KONTROLL AV DRAGKRAFTER OCH DRAGSPÄNNINGAR 

Vid dragstagets infästning 

Tvärsnittsarea 

Plåtens nettoarea i snitt med lokal försvagning, det vill säga vid hålet, beräknas: 

𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙 = 𝑡𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 ∙ 𝑠𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑣𝑎𝑙𝑑 − 𝑡𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 ∙ 𝑑𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙 = 

= 18 ∙ 55 − 18 ∙ 19,5 = 639   [𝑚𝑚2] 
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Plåtens bruttoara beräknas: 

𝐴𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 = 𝑡𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 ∙ 𝑠𝑣𝑎𝑙𝑑 = 18 ∙ 55 = 990   [𝑚𝑚2] 

Dragkraftskapacitet 

Dragkraftskapaciteten beräknas med hjälp av Kapitel 2.6 i Byggkonstruktion – Regel- 

och formelsamling (Isaksson och Mårtensson, 2017). 

𝑁𝑡,𝑅𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙 = 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎

{
 
 

 
 𝑁𝑢,𝑅𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙 =

𝑓𝑢,𝑘 ∙ 𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙

𝛾𝑀2

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 =
𝑓𝑦,𝑘,16−40 ∙ 𝐴𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡

𝛾𝑀0

  = 

= 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎

{
 

 𝑁𝑢,𝑅𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙 =
470 ∙ 639

1,2 ∙ 103
= 271,6…

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 =
345 ∙ 990

1,0 ∙ 103
= 341,6…

 = 271,6…   [𝑘𝑁] 

Kontroll av dragkraft 

Den dimensionerande dragkraften är densamma som dragstagets dragande 

normalkraft. Utnyttjandegraden beräknas för infästningsplåten vid dragstagets 

infästning i plåten. 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑑𝑟𝑎𝑔

𝑁𝑡,𝑅𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙
∙ 100 =

11,66…

271,6…
∙ 100 = 4,3…   [%] 

Vid bultens infästning 

Tvärsnittsarea 

Plåtens nettoarea i snitt med lokal försvagning, det vill säga vid hålet, beräknas: 

𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙 = 𝑡𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 ∙ 𝑠𝑣𝑎𝑙𝑑 − 𝑡𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 ∙ 𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡 = 

= 18 ∙ 55 − 18 ∙ 20 = 630   [𝑚𝑚2] 

Plåtens bruttoara är densamma som ovan: 

𝐴𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 = 990   [𝑚𝑚2] 

Dimensionerande dragspänning 

Den dimensionerande dragspänningen beräknas med hjälp av agerande momentet 

och böjmotståndet. 

𝑀𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑥,𝑑𝑟𝑎𝑔,1 = 𝐹𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 ∙ (𝑎ℎå𝑙−𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 + 𝑎𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙−𝑏𝑢𝑙𝑡) = 

= 10,095… ∙ (40 ∙ 𝑐𝑜𝑠 60° + 40) = 908,58…   [𝑘𝑁𝑚𝑚] 

𝑊𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑥,1 =
𝑏 ∙ ℎ2

6
=
𝑠𝑣𝑎𝑙𝑑 ∙ 𝑡𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡

2

6
=
55 ∙ 182

6
= 2 970   [𝑚𝑚3] 

Dragspänningen beräknas: 

𝜎𝐸𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑑𝑟𝑎𝑔 =
𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑑𝑟𝑎𝑔

𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑏𝑢𝑙𝑡
+
𝑀𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑥,𝑑𝑟𝑎𝑔,1

𝑊𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑥,1
= 
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=
11,66… ∙ 103

630
+
908,58… ∙ 103

2 970
= 324,2…   [𝑀𝑃𝑎] 

Kontroll av dragspänning 

Utnyttjandegraden beräknas för infästningsplåten vid bultens infästning i plåten för 

dragbrott. 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜎𝐸𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑑𝑟𝑎𝑔

𝑓𝑢,𝑘,16
𝛾𝑀2

∙ 100 = 

=
324,2…

510
1,2

∙ 100 = 76,3…   [%] 

 KONTROLL AV TRYCKKRAFTER OCH TRYCKSPÄNNINGAR 

Vid dragstagets infästning 

Tryckkraftskapacitet 

Tryckkraftskapaciteten beräknas med hjälp av Kapitel 2.7 i Byggkonstruktion – 

Regel- och formelsamling (Isaksson och Mårtensson, 2017). 

𝑁𝑐,𝑅𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙 =
𝑓𝑦,𝑘,16−40 ∙ 𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙

𝛾𝑀0
=
345 ∙ 639

1,0 ∙ 103
= 220,5…   [𝑘𝑁] 

Kontroll av tryckkraft 

Den dimensionerande tryckkraften är densamma som dragstagets tryckande 

normalkraft. Utnyttjandegraden beräknas för infästningsplåten vid dragstagets 

infästning i plåten. 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘

𝑁𝑐,𝑅𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙
∙ 100 =

1,82…

220,5…
∙ 100 = 0,8…   [%] 

Vid bultens infästning 

Dimensionerande tryckspänning 

Den dimensionerande tryckspänningen beräknas med hjälp av agerande momentet. 

Böjmotståndet är densamma som vid dragspänningen. 

𝑀𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑥,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘,1 = 𝐹𝑙𝑦𝑓𝑡,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 ∙ (𝑎ℎå𝑙−𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 + 𝑎𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙−𝑏𝑢𝑙𝑡) = 

= 1,58… ∙ (40 ∙ 𝑐𝑜𝑠 60° + 40) = 142,15…   [𝑘𝑁𝑚𝑚] 

𝑊𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑥,1 = 2 970   [𝑚𝑚
3] 

Tryckspänningen beräknas: 

𝜎𝐸𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 =
𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘

𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑏𝑢𝑙𝑡
+
𝑀𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑥,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘,1

𝑊𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑥,1
= 

=
1,82… ∙ 103

630
+
142,15… ∙ 103

2 970
= 50,8…   [𝑀𝑃𝑎] 



Balkonger i trähus – Systematisering av konstruktionsarbete - 173 - 

Beräkningsrapport  

Kontroll av tryckspänning 

Utnyttjandegraden beräknas för infästningsplåten vid bultens infästning i plåten enligt 

Kapitel 2.7 i Byggkonstruktion – Regel- och formelsamling (Isaksson och 

Mårtensson, 2017). 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜎𝐸𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘

𝑓𝑦,𝑘,16−40
𝛾𝑀0

∙ 100 = 

=
50,8…

345
1,0

∙ 100 = 14,7…   [%] 

 

 SKRUVFÖRBAND 

Kraftriktningen för skruvförbandet är i y-led eftersom dragstaget dras i den riktningen. 

Bulten överför dragstagets skjuvande laster till KL-träskivans via skruvplåten 

inklusive skruvarna. Det är endast bulten som tar de dragande krafterna. 

Minsta avståndet från KL-träskivans kanter och centrumavstånden i vardera riktning 

beräknas för både Ø8-skruven och Ø20-bulten med hjälp av Tabell 4.8 i KL-

trähandboken (Svenskt Trä, 2017) och presenteras i Tabell F16.  

Tabell F 16 - Kant- och centrumavstånd för skruvarna samt bulten gällande KL-träskivan. 

Avstånd Minimum 
[mm] 

Ø8-skruv 

Minsta centrumavstånd i x-led, 𝑎1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 4 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 4 ∙ 8 = 32 

Minsta centrumavstånd i y-led, 𝑎2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 2,5 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 2,5 ∙ 8 = 20 

Minsta avstånd från sidokant (i x-led), 𝑎3,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 6 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 6 ∙ 8 = 48 

Minsta avstånd från fram- och bakkant (i y-
led), 𝑎4,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 

6 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 6 ∙ 8 = 48 

Ø20-bult 

Minsta centrumavstånd i x-led, 𝑎1,𝑏𝑢𝑙𝑡 4 ∙ 𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡 = 4 ∙ 20 = 80 

Minsta centrumavstånd i y-led, 𝑎2,𝑏𝑢𝑙𝑡 2,5 ∙ 𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡 = 2,5 ∙ 20 = 50 

Minsta avstånd från sidokant (i x-led), 𝑎3,𝑏𝑢𝑙𝑡 6 ∙ 𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡 = 6 ∙ 20 = 120 

Minsta avstånd från fram- och bakkant (i y-
led), 𝑎4,𝑏𝑢𝑙𝑡 

6 ∙ 𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡 = 6 ∙ 20 = 120 

 

Avstånden från plåtkanterna samt centrumavstånden gällande skruvplåten beräknas 

med hjälp av Tabell 2.11 i Byggkonstruktion – Regel- och formelsamling (Isaksson 

och Mårtensson, 2017) och presenteras i Tabell F17 nedan.  

De valda avstånden baseras både på de minsta avstånden som presenteras i Tabell 

F16 samt minimum- och maximumavstånd som beräknas i Tabell F17.  
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Tabell F 17 - Kant- och centrumavstånd för skruvarna samt bulten gällande skruvplåten. 

Avstånd Minimum 
[mm] 

Maximum 
[mm] 

Vald 
[mm] 

Ø8-skruv 

Från plåtkant i kraftriktn. för Ø8-
skruv (i y-led), 𝑒1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑖 

1,2 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 

= 1,2 ∙ 8 = 9,6 

4 ∙ 𝑡𝑠−𝑝𝑙å𝑡 + 40 = 

= 4 ∙ 3 + 40 = 

= 52 

30 

Från plåtkant tvärs kraftriktn. för 
Ø8-skruv (i x-led), 𝑒2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑖 

1,2 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 

= 1,2 ∙ 8 = 9,6 

4 ∙ 𝑡𝑠−𝑝𝑙å𝑡 + 40 = 

= 4 ∙ 3 + 40 = 
= 52 

30 

Centrumavstånd för Ø8-skruv i 
kraftriktn. (i y-led), 𝑝1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑖 

2,2 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 

= 2,2 ∙ 8 = 17,6 
𝑚𝑖𝑛(14 ∙ 𝑡𝑠−𝑝𝑙å𝑡; 200) = 

= 𝑚𝑖𝑛(14 ∙ 3; 200) = 

= 42 

- 

Centrumavstånd för Ø8-skruv 
tvärs kraftriktn. (i x-led), 𝑝2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑖 

2,4 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 

= 2,4 ∙ 8 = 19,2 
𝑚𝑖𝑛(14 ∙ 𝑡𝑠−𝑝𝑙å𝑡; 200) = 

= 𝑚𝑖𝑛(14 ∙ 3; 200) = 
= 42 

- 

Ø20-bult 

Centrumavstånd för Ø20-bult i 
kraftriktn. (i y-led), 𝑝1,𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑖 

2,2 ∙ 𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡 = 

= 2,2 ∙ 20 = 
= 44 

- 50 

Centrumavstånd för Ø20-bult 
tvärs kraftriktn. (i x-led), 𝑝2,𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑖 

2,4 ∙ 𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡 = 

= 2,4 ∙ 20 = 
= 48 

- 60 

 

 PLACERING AV FÄSTELEMENT 

Placeringen av fästelementen kontrolleras utifrån avstånden i Tabell F16 och Tabell 

F17. Placeringarna kan ses i Detalj 2-A och Detalj 2-B i Bilaga E. 

Bultens placering 

Bultens avstånd till KL-träskivans kanter presenteras i Tabell F13 och kontrolleras 

mot Tabell F16. 

Avstånd från sidokant 

Avståndet från sidokanten ligger i x-led och kontrolleras nedan: 

𝑎𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑥 = 120   [𝑚𝑚]    ≥    𝑎3,𝑡,𝑏𝑢𝑙𝑡 = 120   [𝑚𝑚]   𝑂𝐾! 

Avstånd från framkant 

Avståndet från framkanten ligger i y-led och kontrolleras nedan: 

𝑎𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑦 = 200   [𝑚𝑚]    ≥    𝑎4,𝑡,𝑏𝑢𝑙𝑡 = 120   [𝑚𝑚]   𝑂𝐾! 

Skruvarnas placering 

Placeringen av skruvarna utförs för skruvarna närmast kanterna av KL-träskivan. 

Avstånden kontrolleras med avseende på bultens placering. 

Avstånd mellan bult och skruv i x-led 

𝑎𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑥 − 𝑝2,𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑣𝑎𝑙𝑑 = 120 − 60 = 60   [𝑚𝑚]  ≥  𝑎3𝑡,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 48   [𝑚𝑚]   𝑂𝐾! 
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Skruvarnas avstånd från KL-träskivans kant är tillräckligt, men avståndet mellan 

bulten och skruvraden närmast sidokanten är inte tillräckligt enligt centrumavståndet 

för Ø20-bulten i Tabell F16. Detta ses dock inte som ett problem eftersom 

centrumavståndet 𝑎1,𝑏𝑢𝑙𝑡 avser avståndet mellan två Ø20-bultar och inte avståndet 

från Ø20-bulten till Ø8-skruvraden. 

→   𝑝2 = 60   [𝑚𝑚] 

Avstånd mellan bult och skruv i y-led 

𝑎𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑦 − 𝑝1,𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑣𝑎𝑙𝑑 = 200 − 50 = 150  [𝑚𝑚]  ≥  𝑎4𝑡,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 48   [𝑚𝑚]   𝑂𝐾! 

→   𝑝1 = 50   [𝑚𝑚] 

Avstånd från skruvplåtens kanter 

Avstånden från skruvarna till skruvplåtens kanter är: 

𝑒1 = 30   [𝑚𝑚] 

𝑒2 = 30   [𝑚𝑚] 

 DIMENSIONERANDE KRAFTER 

Dimensionerande skjuvkraft 

Den dimensionerande skjuvkraften beräknas genom att vinkla om dragstagets 

dragande normalkraft till en horisontell kraft som vill skjuva av dragstagets 

fästelement. 

𝐹𝑣,𝐸𝑑,1 = 𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑑𝑟𝑎𝑔 ∙ cos 𝛼𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 = 11,66… ∙ cos 60° = 5,83…   [𝑘𝑁] 

Dimensionerande dragkraft 

Den dimensionerande dragkraften är densamma som infästningens vertikala 

nedtryckande kraft. 

𝐹𝑡,𝐸𝑑,1 = 𝐹𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 = 10,095…   [𝑘𝑁] 

 KONTROLL AV SKJUVNING 

Kontrollen av skjuvning sker per skjuvplan och skruv, för skruvarna och bulten vid 

stålförstärkning mot trä enligt SS-EN 1995-1-1 (Swedish Standards Institute, 2009) 

samt för bulten vid infästningsplåten enligt SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards 

Institute, 2008c). 

Kontroll av skruvar och bult vid stålförstärkning mot trä 

Fästelementens bruttoarea 

Bruttoarean beräknas som arean av en cirkel med skruvarnas respektive bultens 

diameter. 

𝐴𝑛,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 𝜋 ∙ (
𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣
2

)
2

= 𝜋 ∙ (
8

2
)
2

= 50,3…   [𝑚𝑚2] 

𝐴𝑛,𝑏𝑢𝑙𝑡 = 𝜋 ∙ (
𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡
2

)
2

= 𝜋 ∙ (
20

2
)
2

= 314,2…   [𝑚𝑚2] 
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Fästelementens spänningsarea 

Fästelementens spänningsarean är fästelementens användbara yta vid 

dimensionering. Bultens spänningsarea hämtas från Tabell 6.5 i Limträhandboken Del 

3 (Svenskt Trä, 2016) för M20. Skruvarnas spänningsarea beräknas genom att anta 

radien till 88,3 % av bruttoareans radie utifrån uppgifter i Tabell 6.5 i Limträhandboken 

Del 3 (Svenskt Trä, 2016). 

𝐴𝑠,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 0,883 ∙ 𝐴𝑛,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 0,883 ∙ 50,3… = 39,2…   [𝑚𝑚2] 

𝐴𝑠,𝑏𝑢𝑙𝑡 = 245   [𝑚𝑚2] 

Karakteristiskt flytmoment 

De karakteristiska flytmomenten beräknas enligt Ekvation 8.30 i SS-EN 1995-1-1 

(Swedish Standards Institute, 2009). 

𝑀𝑦,𝑅𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 0,3 ∙ 𝑓𝑢,𝑘 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣
2,6 = 0,3 ∙ 470 ∙ 82,6 = 34 097,72…   [𝑁𝑚𝑚] 

𝑀𝑦,𝑅𝑘,𝑏𝑢𝑙𝑡 = 0,3 ∙ 𝑓𝑢,𝑘 ∙ 𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡
2,6 = 0,3 ∙ 470 ∙ 202,6 = 369 291,59…   [𝑁𝑚𝑚] 

Fästelementens inträngningsdjup 

Skruvarnas inträngningsdjup antas till de tre översta brädskikten enligt Ekvation 4.10 

i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017) med ett tillägg på 10 mm. Bultens 

inträngningsdjup är KL-träskivans totala tjocklek eftersom bulten går igenom hela 

skivan. 

𝑡1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,1 = ℎ𝐾𝐿𝑇,5 + ℎ𝐾𝐿𝑇,4 + ℎ𝐾𝐿𝑇,3 + 10 = 30 + 30 + 30 + 10 = 100   [𝑚𝑚] 

𝑡1,𝑏𝑢𝑙𝑡 = ℎ𝐾𝐿𝑇 = 150   [𝑚𝑚] 

Karakteristisk bärförmåga för stålförband mot trä 

Den karakteristiska bärförmågan för stålförband mot trä beräknas enligt Kapitel 8.2.3 

(1) i SS-EN 1995-1-1 (Swedish Standards Institute, 2009) för tunn plåt eftersom 

skruvplåtens tjocklek är mindre än hälften av skruvarnas respektive bultens diameter. 

Bidraget av linverkan, 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 , sätts till noll (1) enligt Kapitel 8.2.2 (2) i SS-EN 1995-1-

1 (Swedish Standards Institute, 2009). Den karakteristiska bäddhållfastheten i 

trädelen, 𝑓ℎ,𝑘,𝑖 , beräknas i Kapitel F.14.1.4.6. 

𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,1 = 𝑚𝑖𝑛 {

0,4 ∙ 𝑓ℎ,𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑡1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,1 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

1,15 ∙ √2 ∙ 𝑀𝑦,𝑅𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑓ℎ,𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 +
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘
4

= 

= 𝑚𝑖𝑛 {
0,4 ∙ 18,92… ∙ 100 ∙ 8 1 000⁄

1,15 1 000⁄ ∙ √2 ∙ 34 097,72… ∙ 18,92… ∙ 8 +
0

4

= 

= 𝑚𝑖𝑛 {
6,05…
3,69…

= 3,69…   [𝑘𝑁] 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑏𝑢𝑙𝑡 = 𝑚𝑖𝑛 {

0,4 ∙ 𝑓ℎ,𝑘,𝑏𝑢𝑙𝑡 ∙ 𝑡1,𝑏𝑢𝑙𝑡 ∙ 𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡

1,15 ∙ √2 ∙ 𝑀𝑦,𝑅𝑘,𝑏𝑢𝑙𝑡 ∙ 𝑓ℎ,𝑘,𝑏𝑢𝑙𝑡 ∙ 𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡 +
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘
4

= 
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= 𝑚𝑖𝑛 {
0,4 ∙ 14,37… ∙ 150 ∙ 20 1 000⁄

1,15 1 000⁄ ∙ √2 ∙ 369 291,59… ∙ 14,37… ∙ 20 +
0

4

= 

= 𝑚𝑖𝑛 {
17,25…
16,76…

= 16,76…   [𝑘𝑁] 

Dimensionerande bärförmåga för stålförband mot trä 

Den dimensionerande bärförmågan för stålförbandet (skruvplåten) mot KL-träskivan 

beräknas. Eftersom det endast är en (1) bult, kontrolleras bärförmågan mot den 

dimensionerande skjuvkraften. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,1 =
𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,1

𝛾𝑀2
= 

=
0,8 ∙ 3,69…

1,2
= 2,46…   [𝑘𝑁] 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑏𝑢𝑙𝑡 =
𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑏𝑢𝑙𝑡

𝛾𝑀2
= 

=
0,8 ∙ 16,76…

1,2
= 11,17…   [𝑘𝑁]    ≥    𝐹𝑣,𝐸𝑑,1 = 5,83…   [𝑘𝑁]   𝑂𝐾! 

Antalet skruvar 

Minsta antalet skruvar beräknas genom att dela den dimensionerande skjuvkraften 

med skruvarnas bärförmåga för skjuvning. Antalet skruvar rundas upp till närmaste 

multipel av 2 för att skapa ett symmetriskt tvärsnitt. 

𝑛𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,1,𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝑣,𝐸𝑑,2

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣.1
=
5,83…

2,46…
= 2,4…   [𝑠𝑡] 

𝑛𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,1,𝑣𝑎𝑙𝑑 = 2,4…   [𝑠𝑡]    ≈    4   [𝑠𝑡] 

Dimensionerande bärförmåga för valt antal skruvar 

Den dimensionerande bärförmågan för skruvförbandet beräknas för antalet skruvar 

och utnyttjandegraden kontrolleras. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,1,𝑡𝑜𝑡 = 𝑛𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,1,𝑣𝑎𝑙𝑑 ∙ 𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,1 = 4 ∙ 2,46… = 9,85…   [𝑘𝑁] 

Utnyttjandegraden blir då: 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐹𝑣,𝐸𝑑,1

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,1,𝑡𝑜𝑡
∙ 100 =

5,83…

9,85…
∙ 100 = 59,2…   [%] 

 

Kontroll av bulten vid infästningsplåten 

Kontrollen av bulten i skjuvning vid infästningsplåten beräknas enligt SS-EN 1993-1-

8 (Swedish Standards Institute, 2008c), där det finns ett så kallat mellanlägg som kan 

reducera bärförmågan. 
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Tjocklek och kontroll av mellanlägg 

Bultens mellanlägg är infästningsplåten. 

𝑡𝑝,𝑏𝑢𝑙𝑡,1 = 𝑡𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 = 18   [𝑚𝑚] 

Mellanlägget kontrolleras för att reduktionsfaktorn 𝛽𝑝 ska få användas enligt Kapitel 

3.6.1 (12) i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c). 

1

3
∙ 𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡 =

1

3
∙ 20 = 6,7…   [𝑚𝑚]    <    𝑡𝑝,𝑏𝑢𝑙𝑡,1 = 18   [𝑚𝑚]   𝑂𝐾! 

Reduktionsfaktor 

Reduktionsfaktorn beräknas med Ekvation 3.3 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish 

Standards Institute, 2008c). 

𝛽𝑝,𝑏𝑢𝑙𝑡 =
9 ∙ 𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡

8 ∙ 𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡 + 3 ∙ 𝑡𝑝,𝑏𝑢𝑙𝑡
=

9 ∙ 20

8 ∙ 20 + 3 ∙ 18
= 0,84… 

Dimensionerande bärförmåga 

Den dimensionerande bärförmågan för skjuvning för bulten vid infästningsplåten 

beräknas enligt Tabell 3.4 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c) för 

skruvar, där reduktionsfaktorn läggs till för att reducera bärförmågan. 𝛼𝑣 hämtas från 

Tabell 3.4 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c) för gängade delen 

av bulten och klass 8.8. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 = 𝛽𝑝,𝑏𝑢𝑙𝑡 ∙
𝛼𝑣 ∙ 𝑓𝑢𝑏,𝑘 ∙ 𝐴𝑠,𝑏𝑢𝑙𝑡

𝛾𝑀2
= 

= 0,84… ∙
0,6 ∙ 800 ∙ 245

1,2 ∙ 103
= 82,43…   [𝑘𝑁] 

Utnyttjandegraden blir då: 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐹𝑣,𝐸𝑑,1

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡
∙ 100 =

5,83…

82,43…
∙ 100 = 7,1…   [%] 

 

 KONTROLL AV DRAGKRAFT 

Endast bulten tar dragkrafter eftersom dragkrafterna går via infästningsplåten för 

dragstaget ner till en underliggande plåten. Skruvplåten är till för att förstärka KL-

träskivan för hålkanttrycket, det vill säga skjuvkrafterna, medan bulten tar både 

skjuvkrafter och dragkrafter. 

Kontrollen utförs genom att beräkna bärförmågan enligt Tabell 3.4 i SS-EN 1993-1-8 

(Swedish Standards Institute, 2008c) för ej försänkta skruvar och kontrollera 

utnyttjandegraden. 

𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑏𝑢𝑙𝑡 =
𝑘2,𝑏𝑢𝑙𝑡 ∙ 𝑓𝑢𝑏,𝑘 ∙ 𝐴𝑠,𝑏𝑢𝑙𝑡

𝛾𝑀2
=
0,9 ∙ 800 ∙ 245

1,2 ∙ 103
= 147   [𝑘𝑁] 

Utnyttjandegraden blir då: 
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𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐹𝑡,𝐸𝑑,1
𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑏𝑢𝑙𝑡

∙ 100 =
10,095…

147
∙ 100 = 6,9…   [%] 

 

 KONTROLL AV KOMBINERAD DRAGNING OCH SKJUVNING 

Endast bulten kontrolleras eftersom endast bulten bär dragkrafter. Kontrollen sker 

enligt Tabell 3.4 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c) med den 

lägsta bärförmågan i skjuvning. 

𝐹𝑣,𝐸𝑑,1
𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑏𝑢𝑙𝑡

+
𝐹𝑡,𝐸𝑑,1

1,4 ∙ 𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑏𝑢𝑙𝑡
=
5,83…

11,17…
+
10,095…

1,4 ∙ 147
= 0,57…   ≤   1   𝑂𝐾! 

 

 KONTROLL AV HÅLKANTTRYCK 

Dimensionerande hålkantshållfasthet 

Det dimensionerande hålkantshållfastheten beräknas enligt Ekvation 4.1 i KL-

trähandboken (Svenskt Trä, 2017). Ekvationen förutsätter att skruvens effektiva 

längd är minst tre (3) brädskikt, vilket har antagits ovan. Skruvens effektiva diameter, 

𝑑𝑒𝑓 , antas till 88,3 % skruvens största gängdiameter utifrån uppgifter i Tabell 6.5 i 

Limträhandboken Del 3 (Svenskt Trä, 2016). 

𝑓ℎ,𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 0,019 ∙ 𝑑𝑒𝑓,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣
−0,3 ∙ 𝜌𝑘

1,24 = 0,019 ∙ (0,883 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣)
−0,3

∙ 𝜌𝑘
1,24 = 

= 0,019 ∙ (0,883 ∙ 8)−0,3 ∙ 4201,24 = 18,92…   [𝑀𝑃𝑎] 

𝑓ℎ,𝑘,𝑏𝑢𝑙𝑡 = 0,019 ∙ 𝑑𝑒𝑓,𝑏𝑢𝑙𝑡
−0,3 ∙ 𝜌𝑘

1,24 = 0,019 ∙ (0,883 ∙ 𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡)
−0,3

∙ 𝜌𝑘
1,24 = 

= 0,019 ∙ (0,883 ∙ 20)−0,3 ∙ 4201,24 = 14,37…   [𝑀𝑃𝑎] 

 

𝑓ℎ,𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 =
𝑓ℎ,𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣
𝛾𝑀2

=
18,92…

1,2
= 15,76…   [𝑀𝑃𝑎] 

𝑓ℎ,𝑑,𝑏𝑢𝑙𝑡 =
𝑓ℎ,𝑘,𝑏𝑢𝑙𝑡
𝛾𝑀2

=
14,37…

1,2
= 11,98…   [𝑀𝑃𝑎] 

Faktorer 

Kontrollen av hålkanttrycken beräknas med hjälp av Tabell 3.4 i SS-EN 1993-1-8 

(Swedish Standards Institute, 2008c). 

Skruvarna är placerad vid kant eller ände, medan bulten är placerad i mitten av 

skruvplåten, det vill säga att bulten anses som en ”inre” bult. 

Skruv vid kant, k1 

𝑘1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 𝑚𝑖𝑛 (2,8 ∙
𝑒2

𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣
− 1,7; 2,5) = 

= 𝑚𝑖𝑛 (2,8 ∙
30

8
− 1,7; 2,5) = 𝑚𝑖𝑛(8,8; 2,5) = 2,5 
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Inre bult, k1 

𝑘1,𝑏𝑢𝑙𝑡 = 𝑚𝑖𝑛 (1,4 ∙
𝑝2

𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡
− 1,7; 2,5) = 

= 𝑚𝑖𝑛 (1,4 ∙
60

20
− 1,7; 2,5) = 𝑚𝑖𝑛(2,5; 2,5) = 2,5 

Skruv vid ände, αd 

𝛼𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 =
𝑒1

3 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣
=
30

3 ∙ 8
= 1,25 

Inre bult, αd 

𝛼𝑑,𝑏𝑢𝑙𝑡 =
𝑝1

3 ∙ 𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡
−
1

4
=

50

3 ∙ 20
−
1

4
= 0,58… 

För skruv, αb 

𝛼𝑏,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 𝑚𝑖𝑛 (𝛼𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣;
𝑓𝑢𝑏,𝑘
𝑓𝑢,𝑘

; 1) = 𝑚𝑖𝑛 (1,25;
800

510
; 1) = 

= 𝑚𝑖𝑛(1,25; 1,57… ; 1) = 1 

För bult, αb 

𝛼𝑏,𝑏𝑢𝑙𝑡 = 𝑚𝑖𝑛 (𝛼𝑑,𝑏𝑢𝑙𝑡;
𝑓𝑢𝑏,𝑘
𝑓𝑢,𝑘

; 1) = 𝑚𝑖𝑛 (0,58… ;
800

510
; 1) = 

= 𝑚𝑖𝑛(0,58… ; 1,57… ; 1) = 0,58… 

Dimensionerande bärförmåga för hålkanttryck 

Den dimensionerande bärförmågan för hålkanttrycket gällande skruvarna samt 

bulten beräknas enligt Tabell 3.4 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 

2008c). 

𝐹𝑏,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 =
𝑘1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝛼𝑏,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑓𝑢,𝑘 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑡𝑠−𝑝𝑙å𝑡

𝛾𝑀2
= 

=
2,5 ∙ 1 ∙ 510 ∙ 8 ∙ 3

1,2 ∙ 103
= 25,50   [𝑘𝑁]    ≥    𝐹𝑣,𝐸𝑑,1 = 5,83…   [𝑘𝑁]   𝑂𝐾! 

 

𝐹𝑏,𝑅𝑑,𝑏𝑢𝑙𝑡 =
𝑘1,𝑏𝑢𝑙𝑡 ∙ 𝛼𝑏,𝑏𝑢𝑙𝑡 ∙ 𝑓𝑢,𝑘 ∙ 𝑑0,𝑏𝑢𝑙𝑡 ∙ 𝑡𝑠−𝑝𝑙å𝑡

𝛾𝑀2
= 

=
2,5 ∙ 0,58… ∙ 510 ∙ 20 ∙ 3

1,2 ∙ 103
= 37,19…   [𝑘𝑁]  ≥  𝐹𝑣,𝐸𝑑,1 = 5,83…   [𝑘𝑁]   𝑂𝐾! 
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F.14.2  DRAGSTAG - YTTERVÄGG 
Infästningen är till för att överföra krafterna från balkongen, via dragstaget och till 

byggnadens konstruktion. Byggnadens konstruktion kontrolleras inte i denna 

dimensionering, utan det antas att ytterväggen och bjälklaget bär balkongens laster 

utan lokala förstärkningar.  

Skruvförbandet dimensioneras med utgångspunkten att samtliga skruvar har full 

utnyttjandegrad och ingen förlust antas på grund av placering i ändträ eller vid möten 

mellan olika byggnadsdelar. 

 INGÅNGSDATA 

Dimensionerna av infästningskomponenterna sammanställs i Tabell F18 och är 

redovisade i Detalj 1-A och Detalj 1-B i Bilaga E. 

Infästningskomponenterna materialdata återfinns i Tabell F2. 

Tabell F 18 - Dimensioner av dragstagets infästningskomponenter till ytterväggen samt dimensionerna av 
ytterväggens skikt. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

Tjocklek – Yttervägg 1, YV1 

- Fasadbeklädnad 𝑡𝑌𝑉,𝑏𝑒𝑘𝑙 21 mm  

- Liggande läkt 𝑡𝑌𝑉,𝑙𝑖−𝑙ä𝑘𝑡 28 mm  

- Stående läkt 𝑡𝑌𝑉,𝑠𝑡å−𝑙ä𝑘𝑡 27 mm  

- Isolering 𝑡𝑌𝑉,𝑖𝑠𝑜 250 mm  

- KL-träskiva 𝑡𝑌𝑉,𝐾𝐿 100 mm Antar fem (5) 

brädskikt med samma 

tjocklek. 

- Brandgips (2 lager) 𝑡𝑌𝑉,𝑖𝑛−𝑔𝑖𝑝𝑠 30 mm  

- Utanför KL-träskivan 𝑡𝑌𝑉,𝑢𝑡𝑣 326 mm Summan av skikten 

utanför utsidan av KL-

träskivan. 

Bakomliggande plåt 

Tjocklek 𝑡𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 15 mm Antas och kontrolleras 

som T-stycke. 

Höjd, i z-led ℎ𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 500 mm  

Bredd, i x-led 𝑏𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 250 mm  

Diameter på skruvar 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 8 mm Antas som samma 

skruvdiameter som i 

fästningen av 

dragstaget till plattan. 
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Fortsättning Tabell F 18 - Dimensioner av dragstagets infästningskomponenter till ytterväggen samt 
dimensionerna av ytterväggens skikt. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

Dimensioner – Dragstagets infästningsplåt 

Tjocklek 𝑡𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 18 mm Antas till densamma som 

i Kapitel F.14.1. 
Bredd på utstickande 

del 

𝑠𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑣𝑎𝑙𝑑 55 mm 

Hålets diameter för 

dragstagets infästning 

𝑑𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙 19,5 mm 

Avstånd     

- Från ytterväggens 

utkant till hål, i y-led 

𝑎𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑦,1 50 mm Antas utifrån befintlig 

ritning av projektet. 

- Från KL-träskivans 

utkant till mötet av 

underkanten av den 

bakomliggande plåten 

och underkanten av den 

utstickande delen, i y-

led 

𝑎𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑦,2 240 mm Mötet bör inträffa inom 

isoleringslagret, det vill 

säga mindre än 250 mm. 

- Från utkanten av KL-

träskivans till hålet, i y-

led 

𝑎𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑦 376 mm 𝑎𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑦 = 

= 𝑎𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑦,1 + 𝑡𝑌𝑉,𝑢𝑡𝑣 = 

= 326 + 50 = 376 

- Från underkanten av 

bakomliggande plåten 

till hålet, i z-led 

𝑎𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑧,1 180 mm 𝑎𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑧,1 = 

= 𝑎𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑧 − ℎ𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 = 

= 680 − 500 = 180 

- Från överkanten av 

bakomliggande plåten 

till hålet, i z-led 

𝑎𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑧 680 mm  

 

 DRAGSTAGETS INFÄSTNINGSPLÅT 

Dragstagets infästningsplåt dimensioneras dels genom att kontrollera drag- och 

tryckkraften vid infästningen av dragstaget i plåten.  

Dimensioneringen utförs även genom att beräkna momenten vid infästningsplåtens 

avsmalning för att kontrollera drag- och tryckspänningen. 

 KONTROLL AV DRAGKRAFTER OCH DRAGSPÄNNINGAR 

Vid dragstagets infästning 

Kontrollen sker med hjälp av Kapitel 2.6 i Byggkonstruktion – Regel- och 

formelsamling (Isaksson och Mårtensson, 2017). 
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Tvärsnittsarea 

Plåtens nettoarea i snitt med lokal försvagning, det vill säga vid hålet, samt plåtens 

bruttoarea är densamma som i Kapitel F.14.1.3. 

𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙 = 639   [𝑚𝑚
2] 

Plåtens bruttoara beräknas: 

𝐴𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 = 990   [𝑚𝑚2] 

Dragkraftskapacitet 

Dragkraftskapaciteten är densamma som i Kapitel F.14.1.3 eftersom areorna är 

densamma.  

𝑁𝑡,𝑅𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙  = 271,6…   [𝑘𝑁] 

Kontroll av dragkraft 

Den dimensionerande dragkraften är densamma som dragstagets dragande 

normalkraft. Utnyttjandegraden beräknas för infästningsplåten vid dragstagets 

infästning i plåten. 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑑𝑟𝑎𝑔

𝑁𝑡,𝑅𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙
∙ 100 =

11,66…

271,6…
∙ 100 = 4,3…   [%] 

 

Vid avsmalningen av infästningsplåten 

Tvärsnittsarea 

Det finns ingen försvagning i form av hål eller liknande på platsen. Eftersom den 

utstickande delen har densamma dimensioner som i Kapitel F.14.1.3 är plåten 

bruttoarea densamma. 

𝐴𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑎𝑣𝑠𝑚𝑎𝑙𝑛 = 𝐴𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 = 990   [𝑚𝑚
2] 

Dimensionerande dragspänning 

Den dimensionerande dragspänningen beräknas med hjälp av det agerande 

momentet med avseende på en omvinklad kraft vinkelrätt dragstaget och hävarmen 

från dragstagets infästning till avsmalningen samt tvärsnittets böjmotstånd. 

𝑀𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑥,𝑑𝑟𝑎𝑔,𝑌𝑉 = 𝐹Ʇ,𝑧,𝑑𝑟𝑎𝑔 ∙ 𝐿‖,2 = 

= (𝑐𝑜𝑠 𝛼2 ∙
𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑑𝑟𝑎𝑔

𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛼2)
) ∙ (

𝑎𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑧,1

𝑠𝑖𝑛 𝛼2
) = 

= (𝑐𝑜𝑠 60° ∙
11,60…

𝑐𝑜𝑠(90° − 60°)
) ∙ (

180

𝑠𝑖𝑛 60°
) = 1 398,85…   [𝑘𝑁𝑚𝑚] 

𝑊𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑥,𝑌𝑉 =
𝑏 ∙ ℎ2

6
=
𝑡𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 ∙ 𝑠𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑣𝑎𝑙𝑑

2

6
=
18 ∙ 552

6
= 9 075   [𝑚𝑚3] 

Dragspänningen beräknas: 

𝜎𝐸𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑎𝑣𝑠𝑚𝑎𝑙𝑛,𝑑𝑟𝑎𝑔 =
𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑑𝑟𝑎𝑔

𝐴𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑎𝑣𝑠𝑚𝑎𝑙𝑛
+
𝑀𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑥,𝑑𝑟𝑎𝑔,𝑌𝑉

𝑊𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑥,𝑌𝑉
= 
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=
11,66… ∙ 103

990
+
1 398,85… ∙ 103

9 075
= 165,9…   [𝑀𝑃𝑎] 

Kontroll av dragspänning 

Utnyttjandegraden beräknas vid infästningsplåtens avsmalning. Sträckgränsen 

används eftersom det inte finns någon annan försvagning vid platsen. 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜎𝐸𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑎𝑣𝑠𝑚𝑎𝑙𝑛,𝑑𝑟𝑎𝑔

𝑓𝑦,𝑘,16,40
𝛾𝑀0

∙ 100 = 

=
165,9…

345
1,0

∙ 100 = 48,1…   [%] 

 KONTROLL AV TYRCKKRAFTER OCH TRYCKSPÄNNINGAR 

Kontrollen sker med hjälp av Kapitel 2.7 i Byggkonstruktion – Regel- och 

formelsamling (Isaksson och Mårtensson, 2017). 

Vid dragstagets infästning 

Tryckkraftskapacitet 

Tryckkraftskapaciteten beräknas med hjälp av Kapitel 2.7 i Byggkonstruktion – 

Regel- och formelsamling (Isaksson och Mårtensson, 2017). 

𝑁𝑐,𝑅𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙 =
𝑓𝑦,𝑘,16−40 ∙ 𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙

𝛾𝑀0
=
345 ∙ 639

1,0 ∙ 103
= 220,5…   [𝑘𝑁] 

Kontroll av tryckkraft 

Den dimensionerande tryckkraften är densamma som dragstagets tryckande 

normalkraft. Utnyttjandegraden beräknas för infästningsplåten vid dragstagets 

infästning i plåten. 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘

𝑁𝑐,𝑅𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,ℎå𝑙
∙ 100 =

1,82…

220,5…
∙ 100 = 0,8…   [%] 

Vid avsmalningen av infästningsplåten 

Dimensionerande tryckspänning 

Den dimensionerande tryckspänningen beräknas med hjälp av det agerande 

momentet med avseende på en omvinklad kraft vinkelrätt dragstaget och hävarmen 

från dragstagets infästning till avsmalningen samt tvärsnittets böjmotstånd. 

𝑀𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑥,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘,𝑌𝑉 = 𝐹Ʇ,𝑧,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 ∙ 𝐿‖,2 = 

= (𝑐𝑜𝑠 𝛼2 ∙
𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘

𝑐𝑜𝑠(90° − 𝛼2)
) ∙ (

𝑎𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑧,1

𝑠𝑖𝑛 𝛼2
) = 

= (𝑐𝑜𝑠 60° ∙
1,82…

𝑐𝑜𝑠(90° − 60°)
) ∙ (

180

𝑠𝑖𝑛 60°
) = 218,85…   [𝑘𝑁𝑚𝑚] 

Tryckspänningen beräknas: 

𝜎𝐸𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑎𝑣𝑠𝑚𝑎𝑙𝑛,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 =
𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘

𝐴𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑎𝑣𝑠𝑚𝑎𝑙𝑛
+
𝑀𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑥,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘,𝑌𝑉

𝑊𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑥,𝑌𝑉
= 
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=
1,82… ∙ 103

990
+
218,85… ∙ 103

9 075
= 26,0…   [𝑀𝑃𝑎] 

Kontroll av tryckspänning 

Utnyttjandegraden beräknas vid infästningsplåtens avsmalning. Sträckgränsen 

används eftersom det inte finns någon annan försvagning vid platsen. 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜎𝐸𝑑,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡,𝑎𝑣𝑠𝑚𝑎𝑙𝑛,𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘

𝑓𝑦,𝑘,16,40
𝛾𝑀0

∙ 100 = 

=
26,0…

345
1,0

∙ 100 = 7,5…   [%] 

 

 BAKOMLIGGANDE PLÅT – T-STYCKE 

Den bakomliggande plåten kontrolleras som ett T-stycke för dragande kraft. Den 

bakomliggande plåten kontrolleras inte för tryck då den tryckande kraften är så pass 

liten och att plåten ligger mot KL-träskivan över plåtens hela yta. 

 DIMENSIONER 

Dimensioneringen utförs med Metod 1 enligt Tabell 6.2, med hjälp av Figur 6.2 i SS-

EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c). Måtten i Figur 6.2 och Tabell 6.2 

beräknas, definieras och kontrolleras nedan. En del av måtten beräknas med hjälp 

av data från Kapitel F.14.2.4 – Svetsförband och Kapitel F.14.2.5 – Skruvförband. 

𝑡𝑓,𝑌𝑉 = 𝑡𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 = 15   [𝑚𝑚] 

𝑒𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 = 𝑒2,𝑣𝑎𝑙𝑑 = 30   [𝑚𝑚] 

𝑚𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 =
𝑏𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉

2
−
𝑡𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡

2
− 𝑒𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 − 0,8 ∙ 𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝑌𝑉 ∙ √2 = 

=
250

2
−
18

2
− 30 − 0,8 ∙ 5 ∙ √2 = 80,3…   [𝑚𝑚] 

𝑛𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 = 𝑒𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 = 30   [𝑚𝑚]  ≤   1,25 ∙ 𝑚𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 = 

= 1,25 ∙ 80,3… = 100,4…   [𝑚𝑚]   𝑂𝐾! 

∑𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑌𝑉 =∑𝑙𝑒𝑓𝑓,1,𝑌𝑉 =∑𝑙𝑒𝑓𝑓,2,𝑌𝑉 = ℎ𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 = 500   [𝑚𝑚] 

 KONTROLL OM BÄNDNING UPPSTÅR 

Kontrollen utförs enligt Tabell 6.2 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 

2008c).  

Skruvens töjningssträcka beräknas. Skruvhuvudets höjd antas. 

𝐿𝑏,𝑌𝑉 = 𝑡𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 +
ℎ𝑀8,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑 + 𝑡1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉

2
= 15 +

8 + 70

2
= 54   [𝑚𝑚] 
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𝐿𝑏,𝑌𝑉
∗ =

8,8 ∙ 𝑚3 ∙ 𝐴𝑠,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣
∑ 𝑙𝑒𝑓𝑓,1 ∙ 𝑡𝑓,𝑌𝑉

3 =
8,8 ∙ 80,3…3 ∙ 39,2…

500 ∙ 153
= 106,0…   [𝑚𝑚] 

𝐿𝑏,𝑌𝑉 = 54   [𝑚𝑚]    ≤    𝐿𝑏,𝑌𝑉
∗ = 106,0…   [𝑚𝑚]   𝑂𝐾, 𝑏ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑡å! 

 DIMENSIONERANDE MOMENTKAPACITET 

De dimensionerande momentkapaciteten beräknas enligt Tabell 6.2 i SS-EN 1993-1-

8 (Swedish Standards Institute, 2008c). 

𝑀𝑝𝑙,1,𝑅𝑑,𝑌𝑉 = 𝑀𝑝𝑙,2,𝑅𝑑,𝑌𝑉 =
0,25 ∙ ∑ 𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑌𝑉 ∙ 𝑡𝑓,𝑌𝑉

2 ∙ 𝑓𝑦,𝑘,16

𝛾𝑀,0
= 

=
0,25 ∙ 500 ∙ 152 ∙ 355

1,0 ∙ 103
= 9 984,4…   [𝑘𝑁𝑚𝑚] 

 DIMENSIONERANDE BÄRFÖRMÅGA FÖR T-STYCKE 

Mod 1 

Den dimensionerande bärförmågan beräknas för Mod 1 enligt Tabell 6.2 i SS-EN 

1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c), där ingen förstärkningsplåt finns. 

Mod 1 avser fullständig plasticering av ändplåten. 

𝐹𝑇,1,𝑅𝑑,𝑌𝑉 =
4 ∙ 𝑀𝑝𝑙,1,𝑅𝑑,𝑌𝑉

𝑚𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉
=
4 ∙ 9 984,4…

80,3…
= 497,1…   [𝑘𝑁] 

Mod 2 

Den dimensionerande bärförmågan beräknas för Mod 2 enligt Tabell 6.2 i SS-EN 

1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c), för skruvarnas totala bärförmåga i 

drag, som beräknas i Kapitel F.14.2.5. Mod 2 avser skruvbrott med plasticering av 

ändplåten. 

𝐹𝑇,2,𝑅𝑑,𝑌𝑉 =
2 ∙ 𝑀𝑝𝑙,2,𝑅𝑑,𝑌𝑉 + 𝑛𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 ∙ ∑ 𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉

𝑚𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 + 𝑛𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉
= 

=
2 ∙ 9 984,4…+ 30 ∙ 141,1…

80,3…+ 30
= 219,3…   [𝑘𝑁] 

Mod 3 

Den dimensionerande bärförmågan beräknas för Mod 3 enligt Tabell 6.2 i SS-EN 

1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c), för skruvarnas totala bärförmåga i 

drag, som beräknas i Kapitel F.14.2.5. Mod 3 avser skruvbrott. 

𝐹𝑇,3,𝑅𝑑,𝑌𝑉 =∑𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉 = 141,1…   [𝑘𝑁] 

Dimensionerande bärförmåga 

Den dimensionerande bärförmågan för den bakomliggande plåten enligt teorin av T-

stycke är den minsta av de beräknade modernas bärförmågor. 

𝐹𝑇,𝑅𝑑,𝑌𝑉 = 𝑚𝑖𝑛(𝐹𝑇,1,𝑅𝑑,𝑌𝑉; 𝐹𝑇,2,𝑅𝑑,𝑌𝑉; 𝐹𝑇,3,𝑅𝑑,𝑌𝑉) = 

= 𝑚𝑖𝑛(497,1… ; 219,3… ; 141,1… ) = 141,1…   [𝑘𝑁] 
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Kontroll av T-stycke 

Utnyttjandegraden beräknas för den dimensionerande dragkraften från dragstaget. 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑑𝑟𝑎𝑔

𝐹𝑇,𝑅𝑑,𝑌𝑉
∙ 100 =

11,66…

141,1…
∙ 100 = 8,3…   [%] 

 

 SVETSFÖRBAND 

Svetsförbandet kontrolleras endast med den dragande kraften från dragstaget, 

eftersom den tryckande kraften är mindre än den dragande kraften. Svetsförbandet 

dimensioneras först genom att kontrollera fullt genomsvetsad stumsvets och om fullt 

genomsvetsad svets ej kan antas, dimensioneras svetsförbandet enligt förenklas 

metod för kälsvets. 

 KONTROLL AV FULLT GENOMSVETSAD STUMSVETS 

Kontrollen av fullt genomsvetsad stumsvets utförs enligt Figur 4.6 i SS-EN 1993-1-8 

(Swedish Standards Institute, 2008c). Kontrollen utförs genom att kontrollera 

svetsarnas totala djup mot infästningsplåtens tjocklek samt avståndet som uppstår 

mellan de två stumsvetsarna på vardera sida av infästningsplåten, se Figur 4.6 i SS-

EN 1993-1-8. Antagningar angående stumsvetsens inträngningsdjup samt pålagd 

kälsvets antas till densamma enligt Figur 4.6. 

𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝑌𝑉,𝑘𝑜𝑛𝑡 = 𝑎𝑖𝑛𝑡𝑟ä,𝑌𝑉,𝑘𝑜𝑛𝑡 = 5   [𝑚𝑚] 

𝑎𝑛𝑜𝑚,𝑌𝑉 = 𝑎𝑛𝑜𝑚,𝑌𝑉,1 = 𝑎𝑛𝑜𝑚,𝑌𝑉,2 = 𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝑌𝑉,𝑘𝑜𝑛𝑡 + 𝑎𝑖𝑛𝑡𝑟ä,𝑌𝑉,𝑘𝑜𝑛𝑡 = 

= 5 + 5 = 10   [𝑚𝑚] 

Kontroll 

𝑎𝑛𝑜𝑚,𝑌𝑉,1 + 𝑎𝑛𝑜𝑚,𝑌𝑉,2 = 10 + 10 = 20   [𝑚𝑚]  ≥    𝑡𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 = 18   [𝑚𝑚] 

𝑐𝑛𝑜𝑚,𝑌𝑉 = 𝑡𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 − 2 ∙ 𝑎𝑛𝑜𝑚,𝑌𝑉 ∙ cos 45° = 18 − 2 ∙ 10 ∙ cos 45° = 

= 3,9…   [𝑚𝑚] 

𝑐𝑛𝑜𝑚,𝑌𝑉,𝑔𝑟ä𝑛𝑠 = 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 (
𝑡𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡

5
; 3) = 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 (

18

5
; 3) = 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 (3,6; 3) = 

= 3   [𝑚𝑚] 

Kontrollen visar att svetsarnas totala djup är tillräckligt för att anta fullt genomsvetsad 

stumsvets (𝑎𝑛𝑜𝑚,𝑌𝑉,1 + 𝑎𝑛𝑜𝑚,𝑌𝑉,2  ≥ 𝑡𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡), men avståndet mellan stumsvetsarna är 

dock för långt för att anta fullt genomsvetsad stumsvets (𝑐𝑛𝑜𝑚,𝑌𝑉  ≥ 𝑐𝑛𝑜𝑚,𝑌𝑉,𝑔𝑟ä𝑛𝑠) 

enligt Figur 4.6. 

 KÄLSVETS MED INTRÄNGNING 

Förenklad metod för kälsvets används enligt Kapitel 4.5.3.3 i SS-EN 1993-1-8 

(Swedish Standards Institute, 2008c). Svetsen ska då kontrolleras mot den 

dimensionerande kraften på svetsen, 𝐹𝑤,𝐸𝑑 , enligt Ekvation 4.2 i SS-EN 1993-1-8.  

Den pålagda kälsvetsen antas enligt kontrollen i Kapitel F.14.2.4.1, där 

inträngningsdjupet antas till hälften av den utanpåliggande kälsvetsen. 
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𝑎𝑡𝑜𝑡,𝑌𝑉 = 𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝑌𝑉 + 𝑎𝑖𝑛𝑡𝑟ä,𝑌𝑉 = 𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝑌𝑉 +
𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝑌𝑉

2
= 

= 5 +
5

2
= 7,5   [𝑚𝑚] 

Svetslängden antas enligt Kapitel 2.10.1.1 i Byggkonstruktion – Regel- och 

formelsamling (Isaksson och Mårtensson, 2017). Svetslängden avser en dubbelsidig 

svets, det vill säga svetsen på vardera sida om infästningsplåten. 

𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠,𝑌𝑉 = ℎ𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 − 2 ∙ 𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝑌𝑉 = 500 − 2 ∙ 5 = 490   [𝑚𝑚] 

Dimensionerande moment och kraft vid svetsen 

Eftersom infästningsplåten har samma lutning som dragstaget bör största 

påfrestningen på svetsen vara högst upp på infästningsplåten. Momentet vid mötet 

av infästningsplåten och den bakomliggande plåtens topp beräknas därför nedan: 

𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠,𝑌𝑉 = (𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑑𝑟𝑎𝑔 ∙ sin 𝛼𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔) ∙ 𝑎𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑦 = 

= (11,66… ∙ sin 60°) ∙ 376 = 3 795,84…   [𝑘𝑁𝑚𝑚] 

Den dimensionerande kraften på svetsen beräknas fram utifrån momentet och halva 

den pålagda svetsens a-avstånd. 

𝐹𝑤,𝐸𝑑,𝑌𝑉 =
𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠,𝑌𝑉

𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝑌𝑉
2⁄
=
3 795,84…

5
2⁄

= 1 518,34…   [𝑘𝑁] 

Dimensionerande bärförmågan per längdenhet svets 

Den dimensionerande skjuvhållfastheten för svetsen, 𝑓𝑣𝑤,𝑑,𝑌𝑉 , beräknas med 

Ekvation 4.4 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c), där 

koefficienten 𝛽𝑤 hämtas från Tabell 4.1 i SS-EN 1993-1-8 för S355. 

𝑓𝑣𝑤,𝑑,𝑌𝑉 =
𝑓𝑢,𝑘 √3⁄

𝛽𝑤 ∙ 𝛾𝑀2
=
510 √3⁄

0,9 ∙ 1,2
= 272,64…   [𝑀𝑃𝑎] 

Den dimensionerande bärförmågan per längdenhet dubbelsidig svets beräknas med 

hjälp av Ekvation 4.3 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c). 

𝐹𝑤,𝑅𝑑,𝑌𝑉 = 2 ∙ 𝑓𝑣𝑤,𝑑,𝑌𝑉 ∙ 𝑎𝑡𝑜𝑡,𝑌𝑉 = 2 ∙ 272,64… ∙ 7,5 103
⁄ = 4,09…   [𝑘𝑁 𝑚𝑚⁄ ] 

Dimensionerande bärförmågan för hela svetsen 

Den dimensionerande bärförmågan för hela svetsen beräknas genom att multiplicera 

den dimensionerande bärförmågan per längdenhet med den dubbelsidiga svetsens 

längd. 

𝐹𝑤,𝑅𝑑,𝑌𝑉,𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝑤,𝑅𝑑,𝑌𝑉 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠,𝑌𝑉 = 490 ∙ 4,09… = 2 003,89…   [𝑘𝑁] 

Kontroll av svets 

Utnyttjandegraden beräknas för den dimensionerande kraften på svetsen med 

avseende på den dimensionerande bärförmågan. 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐹𝑤,𝐸𝑑,𝑌𝑉
𝐹𝑤,𝑅𝑑,𝑌𝑉,𝑡𝑜𝑡

∙ 100 =
1 518,34…

2 003,89…
∙ 100 = 75,8…   [%] 
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 SKRUVFÖRBAND 

Kraftriktningen för skruvförbandet är i z-led eftersom dragstaget dras i den riktningen. 

Skruvarna överför dragstagets skjuvande och dragande krafter till KL-träskivan i 

väggen via infästningsplåten. 

Avstånden från plåtkanterna samt centrumavstånden gällande skruvarna beräknas 

med hjälp av Tabell 2.11 i Byggkonstruktion – Regel- och formelsamling (Isaksson 

och Mårtensson, 2017) och presenteras i Tabell F19 nedan.  

Tabell F 19 - Kant- och centrumavstånd för skruvarna gällande den bakomliggande plåten vid dragstagets 
infästning till ytterväggen. 

Avstånd Minimum 
[mm] 

Maximum 
[mm] 

Vald 
[mm] 

Ø8-skruv 

Från plåtkant i kraftriktn. för 
Ø8-skruv (i z-led), 
𝑒1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑖 

1,2 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 

= 1,2 ∙ 8 = 9,6 

4 ∙ 𝑡𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 + 40 = 

= 4 ∙ 15 + 40 = 
= 100 

50 

Från plåtkant tvärs 
kraftriktn. för Ø8-skruv (i x-
led), 𝑒2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑖 

1,2 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 

= 1,2 ∙ 8 = 9,6 

4 ∙ 𝑡𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 + 40 = 

= 4 ∙ 15 + 40 = 
= 100 

30 

Centrumavstånd för Ø8-
skruv i kraftriktn. (i z-led), 
𝑝1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑖 

2,2 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 

= 2,2 ∙ 8 = 17,6 
𝑚𝑖𝑛(14 ∙ 𝑡𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉; 200) = 

= 𝑚𝑖𝑛(14 ∙ 15; 200) = 
= 𝑚𝑖𝑛(210; 200) = 

= 200 

200 

Centrumavstånd för Ø8-
skruv tvärs kraftriktn. (i x-
led), 𝑝2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑖 

2,4 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 

= 2,4 ∙ 8 = 19,2 
𝑚𝑖𝑛(14 ∙ 𝑡𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉; 200) = 

= 𝑚𝑖𝑛(14 ∙ 15; 200) = 
= 𝑚𝑖𝑛(210; 200) = 

= 200 

190 

 

 PLACERING AV FÄSTELEMENT 

De valda avstånden baseras både på minimum- och maximumavstånd (som 

beräknas i Tabell F19), antagandet att det är tre (3) skruvrader (som beräknas i 

kapitlet) samt den bakomliggande plåtens dimensioner som presenterats i Kapitel 

F.14.2.1. 

𝑒𝑌𝑉,1 = 𝑒1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑣𝑎𝑙𝑑 = 50   [𝑚𝑚] 

𝑒𝑌𝑉,2 = 𝑒2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑣𝑎𝑙𝑑 = 30   [𝑚𝑚] 

𝑝𝑌𝑉,1 = 𝑝1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑣𝑎𝑙𝑑 =
ℎ𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉

2
− 𝑒𝑌𝑉,1 =

500

2
− 50 = 200   [𝑚𝑚] 

𝑝𝑌𝑉,2 = 𝑝2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑣𝑎𝑙𝑑 =
𝑏𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉

2
− 𝑒𝑌𝑉,2 =

250

2
− 30 = 190   [𝑚𝑚] 
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 DIMENSIONERANDE KRAFTER 

Dimensionerande skjuvkraft 

Den dimensionerande skjuvkraften beräknas genom att vinkla om dragstagets 

dragande normalkraft till en vertikal kraft som vill skjuva av fästelementen. 

𝐹𝑣,𝐸𝑑,𝑌𝑉 = 𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑑𝑟𝑎𝑔 ∙ sin 𝛼𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 = 11,66… ∙ sin 60° = 

= 10,095…   [𝑘𝑁] 

Dimensionerande dragkraft 

Den dimensionerande skjuvkraften beräknas genom att vinkla om dragstagets 

dragande normalkraft till en horisontell kraft som vill drag av eller ut fästelementen. 

𝐹𝑡,𝐸𝑑,𝑌𝑉 = 𝑁𝐸𝑑,𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔,𝑑𝑟𝑎𝑔 ∙ cos 𝛼𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑡𝑎𝑔 = 11,66… ∙ cos 60° = 

= 5,829…   [𝑘𝑁] 

 KONTROLL AV SKJUVNING 

Kontrollen av skjuvning sker per skjuvplan och skruv, för skruvarna där den 

bakomliggande plåten möter trä enligt SS-EN 1995-1-1 (Swedish Standards Institute, 

2009) samt för skruvarna vid den bakomliggande plåten enligt SS-EN 1993-1-8 

(Swedish Standards Institute, 2008c). 

Kontroll av skruvar vid bakomliggande plåten mot trä 

Fästelementens bruttoarea 

Skruvarna har samma diameter som skruvarna i Kapitel F.14.1 används skruvarnas 

bruttoarea som beräknats i Kapitel F.14.1.4.3. 

𝐴𝑛,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 50,3…   [𝑚𝑚
2] 

Fästelementens spänningsarea 

Fästelementens spänningsarean hämtas från Kapitel F.14.1.4.3.  

𝐴𝑠,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 39,2…   [𝑚𝑚2] 

Karakteristiskt flytmoment 

De karakteristiska flytmomenten hämtas från Kapitel F.14.1.4.3.  

𝑀𝑦,𝑅𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 34 097,72…   [𝑁𝑚𝑚] 

Fästelementens inträngningsdjup 

Skruvarnas inträngningsdjup antas till tre femtedelar av KL-träväggens eftersom 

inträngningsdjupet minsta ska vara tre (3) skikt enligt Ekvation 4.10 i KL-

trähandboken (Svenskt Trä, 2017) med ett tillägg på 10 mm. KL-träväggen antas ha 

samma brädskiktstjocklek samt fem (5) skikt i Tabell F18. 

𝑡1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉 =
3

5
∙ 𝑡𝑌𝑉,𝐾𝐿 + 10 =

3

5
∙ 100 + 10 = 70   [𝑚𝑚] 

Karakteristisk bärförmåga för stålförband mot trä 

Den karakteristiska bärförmågan för stålförband mot trä beräknas enligt Kapitel 8.2.3 

(1) i SS-EN 1995-1-1 (Swedish Standards Institute, 2009) för tjock plåt då den 

bakomliggande plåtens tjocklek är tjockare än skruvarnas diameter. Bidraget av 
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linverkan, 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 , sätts till noll (1) enligt Kapitel 8.2.2 (2) i SS-EN 1995-1-1 (Swedish 

Standards Institute, 2009). Den karakteristiska bäddhållfastheten i trädelen för 

skruvarna, 𝑓ℎ,𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 , hämtas från Kapitel F.14.1.4.6. 

𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉 =

= 𝑚𝑖𝑛

{
  
 

  
 

𝑓ℎ,𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑡1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

𝑓ℎ,𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑡1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ [√2 +
4 ∙ 𝑀𝑦,𝑅𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

𝑓ℎ,𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑡1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉
2 − 1] +

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘
4

2,3 ∙ √𝑀𝑦,𝑅𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑓ℎ,𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 +
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘
4

= 

= 𝑚𝑖𝑛

{
  
 

  
 

18,92… ∙ 70 ∙ 8 103⁄

18,92… ∙ 70 ∙ 8 103⁄ [√2 +
4 ∙ 34 097,72…

18,92… ∙ 8 ∙ 702
− 1] +

0

4 ∙ 103

2,3 ∙ √34 097,72… ∙ 18,92… ∙ 8 103⁄ +
0

4 ∙ 103

= 

= 𝑚𝑖𝑛 {
10,59…
5,06…
5,22…

= 5,06…   [𝑘𝑁] 

Dimensionerande bärförmåga för stålförband mot trä 

Den dimensionerande bärförmågan för stålförbandet (den bakomliggande plåten) 

mot KL-träskivan beräknas. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉 =
𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉

𝛾𝑀2
= 

=
0,8 ∙ 5,06…

1,2
= 3,37…   [𝑘𝑁] 

Antalet skruvar 

Minsta antalet skruvar beräknas genom att dela den dimensionerande skjuvkraften 

med skruvarnas bärförmåga för skjuvning. Antalet skruvar rundas upp till multipel av 

2 för att skapa ett symmetriskt tvärsnitt. Närmaste multipeln är 4 st, men avståndet 

mellan skruvarna kan då ge upphov till buckling. Antalet väljs då till sex (6) stycken 

skruvar. 

𝑛𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝑣,𝐸𝑑,𝑌𝑉

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣.𝑌𝑉
=
10,095…

3,37…
= 3,0…   [𝑠𝑡] 

𝑛𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑣𝑎𝑙𝑑 = 3,0…   [𝑠𝑡]    ≈    6   [𝑠𝑡] 

Dimensionerande bärförmåga för valt antal skruvar 

Den dimensionerande bärförmågan för skruvförbandet beräknas för antalet skruvar 

och utnyttjandegraden kontrolleras. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑡𝑜𝑡 = 𝑛𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑣𝑎𝑙𝑑 ∙ 𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉 = 6 ∙ 3,37… = 20,25…   [𝑘𝑁] 

Utnyttjandegraden blir då: 



- 192 -  Kapitel 7: Bilagor 

  Beräkningsrapport 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐹𝑣,𝐸𝑑,𝑌𝑉

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑡𝑜𝑡
∙ 100 =

10,095…

20,25…
∙ 100 = 49,9…   [%] 

 

Kontroll av skruvarna vid den bakomliggande plåten 

Kontrollen av skruvarna i skjuvning vid den bakomliggande plåten beräknas enligt 

SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c), där det finns ett så kallat 

mellanlägg som kan reducera bärförmågan. 

Tjocklek och kontroll av mellanlägg 

Skruvarnas mellanlägg är den bakomliggande plåten. 

𝑡𝑝,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉 = 𝑡𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 = 15   [𝑚𝑚] 

Mellanlägget kontrolleras för att reduktionsfaktorn 𝛽𝑝 ska få användas enligt Kapitel 

3.6.1 (12) i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c). 

1

3
∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 =

1

3
∙ 8 = 2,7…   [𝑚𝑚]    <    𝑡𝑝,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉 = 15   [𝑚𝑚]   𝑂𝐾! 

Reduktionsfaktor 

Reduktionsfaktorn beräknas med Ekvation 3.3 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish 

Standards Institute, 2008c). 

𝛽𝑝,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉 =
9 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

8 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 + 3 ∙ 𝑡𝑝,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉
=

9 ∙ 8

8 ∙ 8 + 3 ∙ 15
= 0,66… 

Dimensionerande bärförmåga 

Den dimensionerande bärförmågan för skjuvning för skruvarna vid den 

bakomliggande plåten beräknas enligt Tabell 3.4 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish 

Standards Institute, 2008c) för skruvar, där reduktionsfaktorn läggs till för att 

reducera bärförmågan. 𝛼𝑣 hämtas från Tabell 3.4 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish 

Standards Institute, 2008c) för gängade delen av bulten och klass 8.8. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 = 𝛽𝑝,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉 ∙
𝛼𝑣 ∙ 𝑓𝑢𝑏,𝑘 ∙ 𝐴𝑠,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

𝛾𝑀2
= 

= 0,66… ∙
0,6 ∙ 800 ∙ 39,2

1,2 ∙ 103
= 10,36…   [𝑘𝑁] 

Utnyttjandegraden beräknas med avseende på valt antal skruvar. 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐹𝑣,𝐸𝑑,𝑌𝑉

𝑛𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑣𝑎𝑙𝑑 ∙ 𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡
∙ 100 = 

=
10,095…

6 ∙ 10,36…
∙ 100 = 16,2…   [%] 
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 KONTROLL AV DRAGKRAFT 

Kontrollen av skruvarnas dragkraft genom att beräkna bärförmågan enligt Tabell 3.4 i 

SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c) för ej försänkta skruvar och 

kontrollera utnyttjandegraden. 

𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉 =
𝑘2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉 ∙ 𝑓𝑢𝑏,𝑘 ∙ 𝐴𝑠,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

𝛾𝑀2
=
0,9 ∙ 800 ∙ 39,2

1,2 ∙ 103
= 23,5…   [𝑘𝑁] 

∑𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉 = 𝑛𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑣𝑎𝑙𝑑 ∙ 𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉 = 6 ∙ 23,5… = 141,1…   [𝑘𝑁] 

Utnyttjandegraden beräknas med avseende på valt antal skruvar. 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐹𝑡,𝐸𝑑,𝑌𝑉

∑𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉
∙ 100 =

5,829…

141,1…
∙ 100 = 4,1…   [%] 

 

 KONTROLL AV KOMBINERAD DRAGNING OCH SKJUVNING 

Kontrollen sker enligt Tabell 3.4 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 

2008c) med den lägsta bärförmågan i skjuvning. 

𝐹𝑣,𝐸𝑑,𝑌𝑉
𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑡𝑜𝑡

+
𝐹𝑡,𝐸𝑑,𝑌𝑉

1,4 ∙ ∑𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉
=
10,095…

20,25…
+

5,829…

1,4 ∙ 141,1…
= 

= 0,53…   ≤   1   𝑂𝐾! 

 

 KONTROLL AV HÅLKANTTRYCK 

Faktorer 

Kontrollen av hålkanttrycken beräknas med hjälp av Tabell 3.4 i SS-EN 1993-1-8 

(Swedish Standards Institute, 2008c). 

Skruvarna är placerad antingen vid kant, ände eller som inre skruv. 

Skruv vid kant, k1 

𝑘1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑘𝑎𝑛𝑡 = 𝑚𝑖𝑛 (2,8 ∙
𝑒𝑌𝑉,2
𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

− 1,7; 2,5) = 

= 𝑚𝑖𝑛 (2,8 ∙
30

8
− 1,7; 2,5) = 𝑚𝑖𝑛(8,8; 2,5) = 2,5 

Inre skruv, k1 

𝑘1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑖𝑛𝑟𝑒 = 𝑚𝑖𝑛 (1,4 ∙
𝑝𝑌𝑉,2
𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

− 1,7; 2,5) = 

= 𝑚𝑖𝑛 (1,4 ∙
190

8
− 1,7; 2,5) = 𝑚𝑖𝑛(31,55; 2,5) = 2,5 

Skruv vid ände, αd 

𝛼𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,ä𝑛𝑑𝑒 =
𝑒𝑌𝑉,1

3 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣
=
50

3 ∙ 8
= 2,08… 
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Inre skruv, αd 

𝛼𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑖𝑛𝑟𝑒 =
𝑝𝑌𝑉,1

3 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣
−
1

4
=
200

3 ∙ 8
−
1

4
= 8,08… 

För skruv vid kant/ände, αb 

𝛼𝑏,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑘𝑎𝑛𝑡 = 𝑚𝑖𝑛 (𝛼𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,ä𝑛𝑑𝑒;
𝑓𝑢𝑏,𝑘
𝑓𝑢,𝑘

; 1) = 𝑚𝑖𝑛 (2,08… ;
800

510
; 1) = 

= 𝑚𝑖𝑛(2,08… ; 1,57… ; 1) = 1 

För inre skruv, αb 

𝛼𝑏,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑖𝑛𝑟𝑒 = 𝑚𝑖𝑛 (𝛼𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑖𝑛𝑟𝑒;
𝑓𝑢𝑏,𝑘
𝑓𝑢,𝑘

; 1) = 𝑚𝑖𝑛 (8,08… ;
800

510
; 1) = 

= 𝑚𝑖𝑛(8,08… ; 1,57… ; 1) = 1 

Dimensionerande bärförmåga för hålkanttryck 

Den dimensionerande bärförmågan för hålkanttrycket gällande skruvarna beräknas 

enligt Tabell 3.4 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c). 

𝐹𝑏,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑘𝑎𝑛𝑡 = 

=
𝑘1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑘𝑎𝑛𝑡 ∙ 𝛼𝑏,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑘𝑎𝑛𝑡 ∙ 𝑓𝑢,𝑘 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑡𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉

𝛾𝑀2
= 

=
2,5 ∙ 1 ∙ 510 ∙ 8 ∙ 15

1,2 ∙ 103
= 127,50   [𝑘𝑁]    ≥    𝐹𝑣,𝐸𝑑,𝑌𝑉 = 10,095…   [𝑘𝑁]   𝑂𝐾! 

 

𝐹𝑏,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑖𝑛𝑟𝑒 = 

=
𝑘1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑖𝑛𝑟𝑒 ∙ 𝛼𝑏,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑖𝑛𝑟𝑒 ∙ 𝑓𝑢,𝑘 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑡𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉

𝛾𝑀2
= 

=
2,5 ∙ 1 ∙ 510 ∙ 8 ∙ 15

1,2 ∙ 103
= 127,50   [𝑘𝑁]    ≥    𝐹𝑣,𝐸𝑑,𝑌𝑉 = 10,095…   [𝑘𝑁]   𝑂𝐾! 
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F.14.3  BALKONGPLATTA - YTTERVÄGG 
Infästningen är till för att överföra krafterna från balkongen, via balkongplattan 

infästning till byggnadens konstruktion. Byggnadens konstruktion kontrolleras inte i 

denna dimensionering, utan det antas att ytterväggen och bjälklaget bär balkongens 

laster utan lokala förstärkningar.  

Skruvförbandet dimensioneras med utgångspunkten att samtliga skruvar har full 

utnyttjandegrad och ingen förlust antas på grund av placering i ändträ eller vid möten 

mellan olika byggnadsdelar. 

 INGÅNGSDATA 

Dimensionerna av infästningskomponenterna sammanställs i Tabell F20 och är 

redovisade i Detalj 3-A, Detalj 3-B och Detalj 3-C i Bilaga E. 

Infästningskomponenterna materialdata återfinns i Tabell F2. 
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Tabell F 20 - Dimensioner av balkongplattans infästningskomponenter till ytterväggen. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

Horisontell plåt 

Tjocklek 𝑡ℎ−𝑝𝑙å𝑡 15 mm  

Bredd (i x-led) 𝑏ℎ−𝑝𝑙å𝑡 200 mm Enligt 𝑏ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑥 =

200   [𝑚𝑚] från 

Tabell F13. 

Längd (i y-led)   mm  

- Förstärkt del 𝑙ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑓ö𝑟 305 mm Det nedre mötet av 

den horisontella plåten 

och triangelplåten 

antas vara på insidan 

att ytterväggens 

beklädnad. 

𝑡𝑌𝑉,𝑢𝑡𝑣 − 𝑡𝐾𝐿,𝑏𝑒𝑘𝑙 = 

= 326 − 21 = 305 

- Fri del 𝑙ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑓𝑟𝑖 121 mm 𝑏𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔,𝑦 + 𝑡𝐾𝐿,𝑏𝑒𝑘𝑙 = 

= 100 + 21 = 121 

- Total längd 𝑙ℎ−𝑝𝑙å𝑡 426 mm 𝑙ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑓ö𝑟 + 𝑙ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑓𝑟𝑖 = 

= 305 + 121 = 426 

Diameter på skruvar 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 8 mm Antas som samma 

skruvdiameter som i 

fästningen av 

dragstaget till plattan. 

Bakomliggande plåt 

Tjocklek 𝑡𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃 15 mm Antas och kontrolleras 

som T-stycke. 

Höjd, i z-led ℎ𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃 340 mm  

Bredd, i x-led 𝑏𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃 200 mm Antas densamma som  
𝑏ℎ−𝑝𝑙å𝑡. 

Diameter på skruvar 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 8 mm Antas som samma 

skruvdiameter som i 

fästningen av 

dragstaget till plattan. 
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Fortsättning Tabell F 20 - Dimensioner av balkongplattans infästningskomponenter till ytterväggen. 

Storhet Beteckning Antal Enhet Kommentar 

Triangelplåt 

Tjocklek 𝑡𝑡−𝑝𝑙å𝑡 15 mm  

Höjd (i x-led) ℎ𝑡−𝑝𝑙å𝑡 290 mm Triangelplåten antas 

sluta 50 mm nedför 

den bakomliggande 

plåtens överkant. 

Höjd på kontrollerad del ℎ𝑡−𝑝𝑙å𝑡,𝑘𝑜𝑛𝑡 20 mm  

Längd (i y-led) 𝑙𝑡−𝑝𝑙å𝑡 290 mm  

Lutning 𝛼𝑡−𝑝𝑙å𝑡 45 ° Anses som den 

starkaste vinkeln. 

 

 HORISONTELL PLÅT 

Eftersom lasten på och av balkongen är större i det nedåtriktade brottlastfallet 

dimensioneras den horisontella plåtens tjocklek endast för det lastfallet och inte den 

lyftande, uppåtriktade lastfallet. 

 KONTROLL AV DRAGSPÄNNINGAR 

I och med att plåten är förstärkt antas den fria delen av plåten vara fast inspänd vid 

mötet av triangelplåten och den horisontella plåten. Den totala nedåtriktade kraften 

på och av balkongen inom lastupptagningsarean antas verka längst ut på plåten då 

det är det värsta fallet. 

𝐹𝑧,𝐸𝑑,ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑛𝑒𝑑 = 𝐹𝑐,𝑧,𝑑,𝑌𝑉 = 5,048…   [𝑘𝑁] 

Momentet vid mötet och tvärsnittets böjmotstånd beräknas. Momentet kring x-axeln 

beräknas vid nedre mötet av triangelplåten och den horisontella plåten genom att 

multiplicera kraften och hävarmen. Böjmotståndet beräknas som ett rektangulärt 

tvärsnitt. 

𝑀ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑥 = 𝐹𝑧,𝐸𝑑,ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑛𝑒𝑑 ∙ 𝑙ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑓𝑟𝑖 = 5,048… ∙ 121 = 610,77…   [𝑘𝑁𝑚𝑚] 

𝑊ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑥 =
𝑏 ∙ ℎ2

6
=
𝑏ℎ−𝑝𝑙å𝑡 ∙ 𝑡ℎ−𝑝𝑙å𝑡

2

6
= 

=
200 ∙ 152

6
= 7 500   [𝑚𝑚3] 

Den dimensionerande dragspänningen beräknas och utnyttjandegraden beräknas 

med avseende på den dimensionerande sträckgränsen. 

𝜎𝐸𝑑,ℎ−𝑝𝑙å𝑡 =
𝑀ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑥

𝑊ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑥
=
610,77… ∙ 103

7 500
= 81,44…   [𝑀𝑃𝑎] 
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𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝜎𝐸𝑑,ℎ−𝑝𝑙å𝑡
𝑓𝑦,𝑘,16
𝛾𝑀2

∙ 100 =
81,44…

355
1,2

∙ 100 = 27,5…   [%] 

 

 TRIANGELPLÅT 

Triangelplåten dimensioneras genom att anta tjockleken och kontrollera att drag- och 

tryckkraftskapaciteten i den kontrollerade delen, som är den yttersta strimlan av 

triangelplåten, är tillräcklig. 

 BRUTTOAREA 

Bruttoarean av den kontrollerade strimlan av triangelplåten beräknas. 

𝐴𝑡−𝑝𝑙å𝑡,𝑘𝑜𝑛𝑡 = 𝑡𝑡−𝑝𝑙å𝑡 ∙ ℎ𝑡−𝑝𝑙å𝑡,𝑘𝑜𝑛𝑡 = 15 ∙ 20 = 300   [𝑚𝑚
2] 

 KONTROLL AV DRAGKRAFT 

Dragkraftskapaciteten beräknas enligt Kapitel 2.6 i Byggkonstruktion – Regel- och 

formelsamling (Isaksson och Mårtensson, 2017), där kapaciteten beräknas med 

hållfastheten för sträckgränsen då ingen lokal försvagning finns. 

𝑁𝑡,𝑅𝑑,𝑡−𝑝𝑙å𝑡 = 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑,𝑡−𝑝𝑙å𝑡 =
𝑓𝑦,𝑘,16 ∙ 𝐴𝑡−𝑝𝑙å𝑡,𝑘𝑜𝑛𝑡

𝛾𝑀0
=
355 ∙ 300

1,0 ∙ 103
= 

= 106,5…   [𝑘𝑁] 

Den dimensionerande dragkraften beräknas genom att vinkla om den nedåtriktade 

kraften vid upplaget, för att sedan beräkna utnyttjandegraden. 

𝑁𝑡,𝐸𝑑,𝑡−𝑝𝑙å𝑡 =
𝐹𝑧,𝐸𝑑,ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑛𝑒𝑑

sin 𝛼𝑡−𝑝𝑙å𝑡
=
5,048…

sin 45°
= 7,14…   [𝑘𝑁] 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑁𝑡,𝐸𝑑,𝑡−𝑝𝑙å𝑡

𝑁𝑡,𝑅𝑑,𝑡−𝑝𝑙å𝑡
∙ 100 =

7,14…

106,5…
∙ 100 = 6,7…   [%] 

 

 KONTROLL AV TRYCKKRAFT 

Dragkraftskapaciteten beräknas enligt Kapitel 2.7 i Byggkonstruktion – Regel- och 

formelsamling (Isaksson och Mårtensson, 2017), där kapaciteten beräknas med 

hållfastheten för sträckgränsen. 

𝑁𝑐,𝑅𝑑,𝑡−𝑝𝑙å𝑡 =
𝑓𝑦,𝑘,16 ∙ 𝐴𝑡−𝑝𝑙å𝑡,𝑘𝑜𝑛𝑡

𝛾𝑀0
=
355 ∙ 300

1,0 ∙ 103
= 106,5…   [𝑘𝑁] 

Den dimensionerande tryckkraften beräknas genom att vinkla om den uppåtriktade, 

lyftande kraften vid upplaget, för att sedan beräkna utnyttjandegraden. 

𝑁𝑐,𝐸𝑑,𝑡−𝑝𝑙å𝑡 =
𝐹𝑧,𝐸𝑑,ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑢𝑝𝑝

sin 𝛼𝑡−𝑝𝑙å𝑡
=
𝑞𝑑,𝑙𝑦𝑓𝑡 ∙ 𝐴𝑞,𝑌𝑉

sin 𝛼𝑡−𝑝𝑙å𝑡
=
0,987… ∙ 0,8

sin 45°
= 

=
0,79…

sin 45°
= 1,12…   [𝑘𝑁] 
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𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑁𝑐,𝐸𝑑,𝑡−𝑝𝑙å𝑡

𝑁𝑐,𝑅𝑑,𝑡−𝑝𝑙å𝑡
∙ 100 =

1,12…

106,5…
∙ 100 = 1,0…   [%] 

 

 BAKOMLIGGANDE PLÅT – T-STYCKE 

Den bakomliggande plåten kontrolleras inte för tryck mot ytterväggen då den 

tryckande kraften är så pass liten och att plåten ligger mot KL-träskivan över plåtens 

hela yta. 

 DIMENSIONER 

Dimensioneringen utförs med Metod 1 enligt Tabell 6.2, med hjälp av Figur 6.2 i SS-

EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c). Måtten i Figur 6.2 och Tabell 6.2 

beräknas, definieras och kontrolleras nedan. En del av måtten beräknas med hjälp 

av data från Kapitel F.14.3.5 – Svetsförband och Kapitel F.14.3.7 – Skruvförband 

intill KL-trävägg. 

𝑡𝑓,𝐵𝑃 = 𝑡𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃 = 15   [𝑚𝑚] 

𝑒𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃 = 𝑒𝐵𝑃,2,𝑣𝑎𝑙𝑑 = 30   [𝑚𝑚] 

𝑚𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃 =
𝑏𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃

2
−
𝑡𝑡−𝑝𝑙å𝑡

2
− 𝑒𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃 − 0,8 ∙ 𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 ∙ √2 = 

=
200

2
−
15

2
− 30 − 0,8 ∙ 4 ∙ √2 = 58,0…   [𝑚𝑚] 

𝑛𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃 = 𝑒𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃 = 30   [𝑚𝑚]  ≤   1,25 ∙ 𝑚𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃 = 

= 1,25 ∙ 58,0… = 72,5…   [𝑚𝑚]   𝑂𝐾! 

∑𝑙𝑒𝑓𝑓,𝐵𝑃 =∑𝑙𝑒𝑓𝑓,1,𝐵𝑃 =∑𝑙𝑒𝑓𝑓,2,𝐵𝑃 = ℎ𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃 = 340   [𝑚𝑚] 

 KONTROLL OM BÄNDNING UPPSTÅR 

Kontrollen utförs enligt Tabell 6.2 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 

2008c).  

Skruvens töjningssträcka beräknas. Skruvhuvudets höjd antas. 

𝐿𝑏,𝐵𝑃 = 𝑡𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃 +
ℎ𝑀8,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑 + 𝑡1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃

2
= 15 +

8 + 70

2
= 54   [𝑚𝑚] 

𝐿𝑏,𝐵𝑃
∗ =

8,8 ∙ (𝑚𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃)
3
∙ 𝐴𝑠,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

∑ 𝑙𝑒𝑓𝑓,1,𝐵𝑃 ∙ 𝑡𝑓,𝐵𝑃
3 =

8,8 ∙ 58,0…3 ∙ 39,2…

500 ∙ 153
= 

= 58,6…   [𝑚𝑚] 

𝐿𝑏,𝐵𝑃 = 54   [𝑚𝑚]    ≤    𝐿𝑏,𝐵𝑃
∗ = 58,6…   [𝑚𝑚]   𝑂𝐾, 𝑏ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑡å! 

 DIMENSIONERANDE MOMENTKAPACITET 

De dimensionerande momentkapaciteten beräknas enligt Tabell 6.2 i SS-EN 1993-1-

8 (Swedish Standards Institute, 2008c). 
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𝑀𝑝𝑙,1,𝑅𝑑,𝐵𝑃 = 𝑀𝑝𝑙,2,𝑅𝑑,𝐵𝑃 =
0,25 ∙ ∑ 𝑙𝑒𝑓𝑓,𝐵𝑃 ∙ 𝑡𝑓,𝐵𝑃

2 ∙ 𝑓𝑦,𝑘,16

𝛾𝑀,0
= 

=
0,25 ∙ 340 ∙ 152 ∙ 355

1,0 ∙ 103
= 6 789,4…   [𝑘𝑁𝑚𝑚] 

 DIMENSIONERANDE BÄRFÖRMÅGA FÖR T-STYCKE 

Mod 1 

Den dimensionerande bärförmågan beräknas för Mod 1 enligt Tabell 6.2 i SS-EN 

1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c), där ingen förstärkningsplåt finns. 

Mod 1 avser fullständig plasticering av ändplåten. 

𝐹𝑇,1,𝑅𝑑,𝐵𝑃 =
4 ∙ 𝑀𝑝𝑙,1,𝑅𝑑,𝐵𝑃

𝑚𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃
=
4 ∙ 6 789,4…

58,0…
= 468,4…   [𝑘𝑁] 

Mod 2 

Den dimensionerande bärförmågan beräknas för Mod 2 enligt Tabell 6.2 i SS-EN 

1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c), för skruvarnas totala bärförmåga i 

drag, som beräknas i Kapitel F.14.3.7. Mod 2 avser skruvbrott med plasticering av 

ändplåten. 

𝐹𝑇,2,𝑅𝑑,𝐵𝑃 =
2 ∙ 𝑀𝑝𝑙,2,𝑅𝑑,𝐵𝑃 + 𝑛𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃 ∙ ∑ 𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃

𝑚𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉 + 𝑛𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉
= 

=
2 ∙ 6 789,4…+ 30 ∙ 141,1…

58,0…+ 30
= 202,5…   [𝑘𝑁] 

Mod 3 

Den dimensionerande bärförmågan beräknas för Mod 3 enligt Tabell 6.2 i SS-EN 

1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c), för skruvarnas totala bärförmåga i 

drag, som beräknas i Kapitel F.14.3.7. Mod 3 avser skruvbrott. 

𝐹𝑇,3,𝑅𝑑,𝐵𝑃 =∑𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃 = 141,1…   [𝑘𝑁] 

Dimensionerande bärförmåga 

Den dimensionerande bärförmågan för den bakomliggande plåten enligt teorin av T-

stycke är den minsta av de beräknade modernas bärförmågor. 

𝐹𝑇,𝑅𝑑,𝐵𝑃 = 𝑚𝑖𝑛(𝐹𝑇,1,𝑅𝑑,𝐵𝑃; 𝐹𝑇,2,𝑅𝑑,𝐵𝑃; 𝐹𝑇,3,𝑅𝑑,𝐵𝑃) = 

= 𝑚𝑖𝑛(468,4… ; 202,5… ; 141,1… ) = 141,1…   [𝑘𝑁] 

Kontroll av T-stycke 

Utnyttjandegraden beräknas för den dimensionerande dragkraften från 

triangelplåten. 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑁𝑡,𝐸𝑑,𝑡−𝑝𝑙å𝑡

𝐹𝑇,𝑅𝑑,𝐵𝑃
∙ 100 =

7,14…

141,1…
∙ 100 = 5,1…   [%] 

 



Balkonger i trähus – Systematisering av konstruktionsarbete - 201 - 

Beräkningsrapport  

 SVETSFÖRBAND 

Svetsförbandet kontrolleras endast med den nedtryckande kraften från upplaget av 

balkongplattan, eftersom den lyftande kraften är mindre än den nedtryckande kraften. 

Svetsförbandet dimensioneras först genom att kontrollera fullt genomsvetsad 

stumsvets för både de vertikala och horisontella svetsarna och om fullt 

genomsvetsad svets ej kan antas, dimensioneras svetsförbandet enligt förenklas 

metod för kälsvets. 

Endast den vertikala svetsen i z-led samt den horisontella svetsen i y-led 

dimensioneras i kapitlet (svetsarna angränsande till triangelplåten). Den horisontella 

svetsen i x-led antas till samma dimensioner som övriga svetsar. 

 KONTROLL AV FULLT GENOMSVETSAD STUMSVETS 

Kontrollen av fullt genomsvetsad stumsvets utförs enligt Figur 4.6 i SS-EN 1993-1-8 

(Swedish Standards Institute, 2008c). Kontrollen utförs genom att kontrollera 

svetsarnas totala djup mot triangelplåtens tjocklek samt avståndet som uppstår 

mellan de två stumsvetsarna på vardera sida av triangelsplåten, se Figur 4.6 i SS-EN 

1993-1-8. Antagningar angående stumsvetsens inträngningsdjup samt pålagd 

kälsvets antas till densamma enligt Figur 4.6. 

𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝐵𝑃,𝑘𝑜𝑛𝑡 = 𝑎𝑖𝑛𝑡𝑟ä,𝐵𝑃,𝑘𝑜𝑛𝑡 = 4   [𝑚𝑚] 

𝑎𝑛𝑜𝑚,𝐵𝑃 = 𝑎𝑛𝑜𝑚,𝐵𝑃,1 = 𝑎𝑛𝑜𝑚,𝐵𝑃,2 = 𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝐵𝑃,𝑘𝑜𝑛𝑡 + 𝑎𝑖𝑛𝑡𝑟ä,𝐵𝑃,𝑘𝑜𝑛𝑡 = 

= 4 + 4 = 8   [𝑚𝑚] 

Kontroll av stumsvets 

𝑎𝑛𝑜𝑚,𝐵𝑃,1 + 𝑎𝑛𝑜𝑚,𝐵𝑃,2 = 8 + 8 = 16   [𝑚𝑚]  ≥    𝑡𝑖𝑛−𝑝𝑙å𝑡 = 15   [𝑚𝑚] 

𝑐𝑛𝑜𝑚,𝑌𝑉 = 𝑡𝑡−𝑝𝑙å𝑡 − 2 ∙ 𝑎𝑛𝑜𝑚,𝐵𝑃 ∙ cos 45° = 15 − 2 ∙ 8 ∙ cos 45° = 

= 3,7…   [𝑚𝑚] 

𝑐𝑛𝑜𝑚,𝐵𝑃,𝑔𝑟ä𝑛𝑠 = 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 (
𝑡𝑡−𝑝𝑙å𝑡

5
; 3) = 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 (

15

5
; 3) = 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 (3; 3) = 

= 3   [𝑚𝑚] 

Kontrollen visar att svetsarnas totala djup är tillräckligt för att anta fullt genomsvetsad 

stumsvets (𝑎𝑛𝑜𝑚,𝐵𝑃,1 + 𝑎𝑛𝑜𝑚,𝐵𝑃,2  ≥ 𝑡5−𝑝𝑙å𝑡), men avståndet mellan stumsvetsarna är 

dock för långt för att anta fullt genomsvetsad stumsvets (𝑐𝑛𝑜𝑚,𝐵𝑃  ≥ 𝑐𝑛𝑜𝑚,𝐵𝑃,𝑔𝑟ä𝑛𝑠) 

enligt Figur 4.6 i SS-EN 1993-1-8. 

 KÄLSVETS MED INTRÄNGNING 

Förenklad metod för kälsvets används enligt Kapitel 4.5.3.3 i SS-EN 1993-1-8 

(Swedish Standards Institute, 2008c). Svetsen ska då kontrolleras mot den 

dimensionerande kraften på svetsen, 𝐹𝑤,𝐸𝑑 , enligt Ekvation 4.2 i SS-EN 1993-1-8.  

Den pålagda kälsvetsen på både den vertikala och horisontella plåten antas enligt 

kontrollen i Kapitel F.14.2.4.1, där inträngningsdjupet antas till hälften av den 

utanpåliggande kälsvetsen. Samma typ av svets väljs för att förenkla tillverkningen. 
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𝑎𝑡𝑜𝑡,𝐵𝑃 = 𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝐵𝑃 + 𝑎𝑖𝑛𝑡𝑟ä,𝐵𝑃 = 𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝐵𝑃 +
𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝐵𝑃

2
= 

= 4 +
4

2
= 6   [𝑚𝑚] 

Vertikal svets 

Svetslängden antas enligt Kapitel 2.10.1.1 i Byggkonstruktion – Regel- och 

formelsamling (Isaksson och Mårtensson, 2017). Svetslängden avser en dubbelsidig 

svets, det vill säga svetsen på vardera sida om triangelplåten. 

𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 = ℎ𝑡−𝑝𝑙å𝑡 − 2 ∙ 𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝐵𝑃 = 290 − 2 ∙ 4 = 282   [𝑚𝑚] 

Dimensionerande moment och kraft vid svetsen 

Den största påfrestningen på den vertikala svetsen bör vara högst upp på 

triangelplåten då momentet är störst där. Momentet vid mötet av triangelplåtens topp 

och den bakomliggande plåten beräknas därför nedan: 

𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 = (𝑁𝑡,𝐸𝑑,𝑡−𝑝𝑙å𝑡 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑡−𝑝𝑙å𝑡) ∙ ℎ𝑡−𝑝𝑙å𝑡 = 

= (7,14… ∙ 𝑐𝑜𝑠 45°) ∙ 290 = 1 463,82…   [𝑘𝑁𝑚𝑚] 

Den dimensionerande kraften på svetsen beräknas fram utifrån momentet och halva 

den pålagda svetsens a-avstånd. 

𝐹𝑤,𝐸𝑑,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 =
𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡

𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝑌𝑉
2⁄

=
1 463,82…

4
2⁄

= 731,92…   [𝑘𝑁] 

Dimensionerande bärförmågan per längdenhet svets 

Den dimensionerande skjuvhållfastheten för svetsen, 𝑓𝑣𝑤,𝑑,𝐵𝑃 , beräknas med 

Ekvation 4.4 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c), där 

koefficienten 𝛽𝑤 hämtas från Tabell 4.1 i SS-EN 1993-1-8 för S355. 

𝑓𝑣𝑤,𝑑,𝐵𝑃 =
𝑓𝑢,𝑘 √3⁄

𝛽𝑤 ∙ 𝛾𝑀2
=
510 √3⁄

0,9 ∙ 1,2
= 272,64…   [𝑀𝑃𝑎] 

Den dimensionerande bärförmågan per längdenhet dubbelsidig svets beräknas med 

hjälp av Ekvation 4.3 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c). 

𝐹𝑤,𝑅𝑑,𝐵𝑃 = 2 ∙ 𝑓𝑣𝑤,𝑑,𝐵𝑃 ∙ 𝑎𝑡𝑜𝑡,𝐵𝑃 = 2 ∙
272,64… ∙ 6

103⁄ = 3,27…   [𝑘𝑁 𝑚𝑚⁄ ] 

Dimensionerande bärförmågan för hela vertikala svetsen 

Den dimensionerande bärförmågan för hela svetsen beräknas genom att multiplicera 

den dimensionerande bärförmågan per längdenhet med den dubbelsidiga svetsens 

längd. 

𝐹𝑤,𝑅𝑑,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 = 𝐹𝑤,𝑅𝑑,𝐵𝑃 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 = 3,27… ∙ 282 = 922,61…   [𝑘𝑁] 

Kontroll av vertikal svets 

Utnyttjandegraden beräknas för den dimensionerande kraften på svetsen med 

avseende på den dimensionerande bärförmågan. 
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𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐹𝑤,𝐸𝑑,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡
𝐹𝑤,𝑅𝑑,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡

∙ 100 =
731,92…

922,61…
∙ 100 = 79,3…   [%] 

 

Horisontell svets 

Svetslängden antas enligt Kapitel 2.10.1.1 i Byggkonstruktion – Regel- och 

formelsamling (Isaksson och Mårtensson, 2017). Svetslängden avser en dubbelsidig 

svets, det vill säga svetsen på vardera sida om triangelplåten. 

𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟 = 𝑙𝑡−𝑝𝑙å𝑡 − 2 ∙ 𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝐵𝑃 = 290 − 2 ∙ 4 = 282   [𝑚𝑚] 

Dimensionerande moment och kraft vid svetsen 

Den största påfrestningen på den horisontella svetsen bör vara längst ut på 

triangelplåten då svetsen riskerar att dras av på grund av den nedåtriktade kraften. 

Momentet vid mötet (längst ut) av triangelplåten och den horisontella plåten har 

beräknats vid dimensioneringen av den horisontella plåtens tjocklek. 

𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟 = 𝑀ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑥 = 𝐹𝑧,𝐸𝑑,ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑛𝑒𝑑 ∙ 𝑙ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑓𝑟𝑖 = 5,048… ∙ 121 = 

= 610,77…   [𝑘𝑁𝑚𝑚] 

Den dimensionerande kraften på svetsen beräknas fram utifrån momentet och halva 

den pålagda svetsens a-avstånd. 

𝐹𝑤,𝐸𝑑,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 =
𝑀𝐸𝑑,𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟

𝑎𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑,𝐵𝑃
2⁄

=
610,77…

4
2⁄

= 305,38…   [𝑘𝑁] 

Dimensionerande bärförmågan för hela horisontella svetsen 

Den dimensionerande bärförmågan för hela svetsen beräknas genom att multiplicera 

den dimensionerande bärförmågan per längdenhet med den dubbelsidiga svetsens 

längd. 

𝐹𝑤,𝑅𝑑,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟 = 𝐹𝑤,𝑅𝑑,𝐵𝑃 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓,𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟 = 3,27… ∙ 282 = 922,61…   [𝑘𝑁] 

Kontroll av horisontell svets 

Utnyttjandegraden beräknas för den dimensionerande kraften på svetsen med 

avseende på den dimensionerande bärförmågan. 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐹𝑤,𝐸𝑑,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟
𝐹𝑤,𝑅𝑑,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟

∙ 100 =
305,38…

922,61…
∙ 100 = 33,1…   [%] 

 

 SKRUVFÖRBANDET INTILL BALKONGPLATTA 

Skruvförbandet intill balkongplattan dimensioneras för att stabilisera balkongplattan 

samt för att förhindra glidning och lyftning från balkongplattan infästning på grund av 

den lyftande brottlasten. Eftersom skruvarna endast tar dragkrafter, kontrolleras inte 

skruvförbandet för skjuvning eller hålkanttryck. 

Kraftriktningen för skruvförbandet är i y-led. Minsta avståndet från KL-träskivans 

kanter och centrumavstånden i vardera riktning har beräknats i Tabell F16 med hjälp 
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av Tabell 4.8 i KL-trähandboken (Svenskt Trä, 2017). Eftersom endast Ø8-skruvar 

används sammanfattas resultaten från Tabell F16 i Tabell F21 nedan. 

Tabell F 21 - Kant- och centrumavstånd för skruvarna gällande KL-träskivan. 

Avstånd Minimum 
[mm] 

Ø8-skruv 

Minsta centrumavstånd i x-led, 𝑎1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 32 

Minsta centrumavstånd i y-led, 𝑎2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 20 

Minsta avstånd från sidokant (i x-led), 𝑎3,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 48 

Minsta avstånd från fram- och bakkant (i y-
led), 𝑎4,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 

48 

 

Avstånden från plåtkanterna samt centrumavstånden gällande skruvplåten beräknas 

i Tabell F17 med hjälp av Tabell 2.11 i Byggkonstruktion – Regel- och formelsamling 

(Isaksson och Mårtensson, 2017). Eftersom endast Ø8-skruvar används 

sammanfattas resultaten från Tabell F17 i Tabell F22 nedan.  

De valda avstånden baseras både på de minsta avstånden som presenteras i Tabell 

F22 samt minimum- och maximumavstånd som presenteras i Tabell F21.  

Tabell F 22 - Kant- och centrumavstånd för skruvarna samt bulten gällande skruvplåten. 

Avstånd Minimum 
[mm] 

Maximum 
[mm] 

Vald 
[mm] 

Ø8-skruv 

Från plåtkant i kraftriktn. för Ø8-
skruv (i y-led), 𝑒1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟,𝑖 

9,6 4 ∙ 𝑡ℎ−𝑝𝑙å𝑡 + 40 = 

= 4 ∙ 15 + 40 = 
= 100 

30 

Från plåtkant tvärs kraftriktn. för 
Ø8-skruv (i x-led), 𝑒2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟,𝑖 

9,6 4 ∙ 𝑡ℎ−𝑝𝑙å𝑡 + 40 = 

= 4 ∙ 15 + 40 = 

= 100 

30 

Centrumavstånd för Ø8-skruv i 
kraftriktn. (i y-led), 𝑝1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟,𝑖 

17,6 𝑚𝑖𝑛(14 ∙ 𝑡ℎ−𝑝𝑙å𝑡; 200) = 

= 𝑚𝑖𝑛(14 ∙ 15; 200) = 

= 𝑚𝑖𝑛(210; 200) = 
= 200 

- 

Centrumavstånd för Ø8-skruv 
tvärs kraftriktn. (i x-led), 
𝑝2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟,𝑖 

19,2 𝑚𝑖𝑛(14 ∙ 𝑡ℎ−𝑝𝑙å𝑡; 200) = 

= 𝑚𝑖𝑛(14 ∙ 15; 200) = 
= 𝑚𝑖𝑛(210; 200) = 

= 200 

140 

 

 PLACERING AV FÄSTELEMENT 

Placeringen av fästelementen kontrolleras utifrån avstånden i Tabell F21 och Tabell 

F22. Placeringarna kan ses i Detalj 3-A, Detalj 3-B och Detalj 3-C i Bilaga E. 

Skruvarnas placering 

Skruvarnas minsta avstånd till KL-träskivans kanter presenteras i Tabell F21 och 

kontrolleras mot Tabell F22. Skruven närmast KL-träskivans hörn kontrolleras. 
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Avstånd från KL-träskivans sidokant 

Avståndet från sidokanten ligger i x-led och kontrolleras nedan: 

𝑎𝑏𝑢𝑙𝑡,𝑥 −
𝑝2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟

2
= 

= 120 −
140

2
= 50  [𝑚𝑚]    ≥    𝑎3,𝑡,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 48   [𝑚𝑚]   𝑂𝐾! 

Avstånd från KL-träskivans bakkant 

Avståndet från bakkanten ligger i y-led och kontrolleras nedan: 

𝑏𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔,𝑦 − 𝑒1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟,𝑣𝑎𝑙𝑑 = 

= 100 − 30 = 70   [𝑚𝑚]    ≥    𝑎4,𝑡,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 48   [𝑚𝑚]   𝑂𝐾! 

 DIMENSIONERANDE KRAFT 

Den dimensionerande dragkraften är densamma som den lyftande kraften för 

lastupptagande arealen för infästningen. 

𝐹𝑡,𝐸𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟 = 𝐹𝑧,𝐸𝑑,ℎ−𝑝𝑙å𝑡,𝑢𝑝𝑝 = 0,79…   [𝑘𝑁] 

 KONTROLL AV DRAGKRAFT 

Kontrollen av skruvarnas dragkraft genom att beräkna bärförmågan enligt Tabell 3.4 i 

SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c) för ej försänkta skruvar och 

kontrollera utnyttjandegraden. 

𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟 =
𝑘2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃 ∙ 𝑓𝑢𝑏,𝑘 ∙ 𝐴𝑠,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

𝛾𝑀2
= 

=
0,9 ∙ 800 ∙ 39,2

1,2 ∙ 103
= 23,5…   [𝑘𝑁] 

Antalet skruvar antas så att plåten inte ska bucklas och att infästningen ska upplevas 

som säker. Den totala bärförmågan av skruvarna beräknas. 

𝑛𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟 = 2   [𝑠𝑡] 

∑𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟 = 𝑛𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟 ∙ 𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟 = 

= 2 ∙ 23,5… = 47,0…   [𝑘𝑁] 

Utnyttjandegraden beräknas med avseende på valt antal skruvar. 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐹𝑡,𝐸𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟
∑𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,ℎ𝑜𝑟

∙ 100 =
0,79…

47,0…
∙ 100 = 1,7…   [%] 
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 SKRUVFÖRBAND INTILL KL-TRÄVÄGG 

Kraftriktningen för skruvförbandet är i z-led eftersom lasterna på balkongplattan vill 

trycka ner infästningen. Skruvarna överför krafterna till KL-träskivan i väggen via 

horisontella, triangel och den bakomliggande plåten. 

Avstånden från plåtkanterna samt centrumavstånden gällande skruvarna har 

beräknats i Tabell F19 med hjälp av Tabell 2.11 i Byggkonstruktion – Regel- och 

formelsamling (Isaksson och Mårtensson, 2017) och presenteras i Tabell F23.  

Tabell F 23 - Kant- och centrumavstånd för skruvarna gällande den bakomliggande plåten vid dragstagets 

infästning till ytterväggen. 

Avstånd Minimum 
[mm] 

Maximum 
[mm] 

Vald 
[mm] 

Ø8-skruv 

Från plåtkant i kraftriktn. för 
Ø8-skruv (i z-led), 
𝑒1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑖 

9,6 100 30 

Från plåtkant tvärs 
kraftriktn. för Ø8-skruv (i x-
led), 𝑒2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑖 

9,6 100 30 

Centrumavstånd för Ø8-
skruv i kraftriktn. (i z-led), 
𝑝1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑖 

17,6 200 140 

Centrumavstånd för Ø8-
skruv tvärs kraftriktn. (i x-
led), 𝑝2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑖 

19,2 200 140 

 

 PLACERING AV FÄSTELEMENT 

De valda avstånden baseras både på minimum- och maximumavstånd (som ses i 

Tabell F23), antagandet att det är tre (3) skruvrader (som beräknas i kapitlet) samt 

den bakomliggande plåtens dimensioner som presenterats i Kapitel F.14.3.1. 

𝑒𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,1 = 𝑒1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑣𝑎𝑙𝑑 = 30   [𝑚𝑚] 

𝑒𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,2 = 𝑒2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑣𝑎𝑙𝑑 = 30   [𝑚𝑚] 

𝑝𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,1 = 𝑝1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑣𝑎𝑙𝑑 =
ℎ𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃

2
− 𝑒𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,1 = 

=
340

2
− 30 = 140   [𝑚𝑚] 

𝑝𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,2 = 𝑝2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑣𝑎𝑙𝑑 = 𝑏𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃 − 2 ∙ 𝑒𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,2 = 

= 200 − 2 ∙ 30 = 140   [𝑚𝑚] 

 DIMENSIONERANDE KRAFTER 

Dimensionerande skjuvkraft 

Den dimensionerande skjuvkraften beräknas genom att vinkla om den dragande 

normalkraften i triangelplåten till en vertikal kraft som vill skjuva av fästelementen. 
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𝐹𝑣,𝐸𝑑,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 = 𝑁𝑡,𝐸𝑑,𝑡−𝑝𝑙å𝑡 ∙ sin 𝛼𝑡−𝑝𝑙å𝑡 = 7,14… ∙ sin 45° = 

= 5,048…   [𝑘𝑁] 

Dimensionerande dragkraft 

Den dimensionerande skjuvkraften beräknas genom att vinkla om den dragande 

normalkraften i triangelplåten till en horisontell kraft som vill drag av eller ut 

fästelementen. 

𝐹𝑡,𝐸𝑑,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 = 𝑁𝑡,𝐸𝑑,𝑡−𝑝𝑙å𝑡 ∙ cos 𝛼𝑡−𝑝𝑙å𝑡 = 7,14… ∙ cos 45° = 

= 5,048…   [𝑘𝑁] 

 KONTROLL AV SKJUVNING 

Kontrollen av skjuvning sker per skjuvplan och skruv, för skruvarna där den 

bakomliggande plåten möter trä enligt SS-EN 1995-1-1 (Swedish Standards Institute, 

2009) samt för skruvarna vid den bakomliggande plåten enligt SS-EN 1993-1-8 

(Swedish Standards Institute, 2008c). 

Kontroll av skruvar vid bakomliggande plåten mot trä 

Fästelementens bruttoarea 

Skruvarna har samma diameter som skruvarna i Kapitel F.14.1 används skruvarnas 

bruttoarea som beräknats i Kapitel F.14.1.4.3. 

𝐴𝑛,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 50,3…   [𝑚𝑚
2] 

Fästelementens spänningsarea 

Fästelementens spänningsarean hämtas från Kapitel F.14.1.4.3.  

𝐴𝑠,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 39,2…   [𝑚𝑚2] 

Karakteristiskt flytmoment 

De karakteristiska flytmomenten hämtas från Kapitel F.14.1.4.3.  

𝑀𝑦,𝑅𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 34 097,72…   [𝑁𝑚𝑚] 

Fästelementens inträngningsdjup 

Skruvarnas inträngningsdjup antas till tre femtedelar av KL-träväggens eftersom 

inträngningsdjupet minsta ska vara tre (3) skikt enligt Ekvation 4.10 i KL-

trähandboken (Svenskt Trä, 2017) med ett tillägg på 10 mm. KL-träväggen antas ha 

samma brädskiktstjocklek samt fem (5) skikt i Tabell F18. 

𝑡1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 = 𝑡1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉 = 70   [𝑚𝑚] 

Karakteristisk bärförmåga för stålförband mot trä 

Den karakteristiska bärförmågan för stålförband mot trä beräknas enligt Kapitel 8.2.3 

(1) i SS-EN 1995-1-1 (Swedish Standards Institute, 2009) för tjock plåt då den 

bakomliggande plåtens tjocklek är tjockare än skruvarnas diameter. Bidraget av 

linverkan, 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 , sätts till noll (1) enligt Kapitel 8.2.2 (2) i SS-EN 1995-1-1 (Swedish 

Standards Institute, 2009). Den karakteristiska bäddhållfastheten i trädelen för 

skruvarna, 𝑓ℎ,𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 , hämtas från Kapitel F.14.1.4.6. 
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𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 =

= 𝑚𝑖𝑛

{
  
 

  
 

𝑓ℎ,𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑡1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

𝑓ℎ,𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑡1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ [√2 +
4 ∙ 𝑀𝑦,𝑅𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

𝑓ℎ,𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑡1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡
2 − 1] +

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘
4

2,3 ∙ √𝑀𝑦,𝑅𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑓ℎ,𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 +
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘
4

= 

= 𝑚𝑖𝑛

{
  
 

  
 

18,92… ∙ 70 ∙ 8 103⁄

18,92… ∙ 70 ∙ 8 103⁄ [√2 +
4 ∙ 34 097,72…

18,92… ∙ 8 ∙ 702
− 1] +

0

4 ∙ 103

2,3 ∙ √34 097,72… ∙ 18,92… ∙ 8 103⁄ +
0

4 ∙ 103

= 

= 𝑚𝑖𝑛 {
10,59…
5,06…
5,22…

= 5,06…   [𝑘𝑁] 

Dimensionerande bärförmåga för stålförband mot trä 

Den dimensionerande bärförmågan för stålförbandet (den bakomliggande plåten) 

mot KL-träskivan beräknas. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 =
𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡

𝛾𝑀2
= 

=
0,8 ∙ 5,06…

1,2
= 3,37…   [𝑘𝑁] 

Antalet skruvar 

Minsta antalet skruvar beräknas genom att dela den dimensionerande skjuvkraften 

med skruvarnas bärförmåga för skjuvning. Antalet skruvar rundas upp till multipel av 

2 för att skapa ett symmetriskt tvärsnitt. Närmaste multipeln är 2 st, men för att få ett 

symmetriskt tvärsnitt samt att avståndet mellan endast 4 stycken skruvar kan då ge 

upphov till buckling. Antalet väljs då till sex (6) stycken skruvar. 

𝑛𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝑣,𝐸𝑑,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡
=
5,048…

3,37…
= 1,5…   [𝑠𝑡] 

𝑛𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑣𝑎𝑙𝑑 = 1,5…   [𝑠𝑡]    ≈    6   [𝑠𝑡] 

Dimensionerande bärförmåga för valt antal skruvar 

Den dimensionerande bärförmågan för skruvförbandet beräknas för antalet skruvar 

och utnyttjandegraden kontrolleras. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑡𝑜𝑡 = 𝑛𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑣𝑎𝑙𝑑 ∙ 𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 = 

= 6 ∙ 3,37… = 20,25…   [𝑘𝑁] 
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Utnyttjandegraden blir då: 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐹𝑣,𝐸𝑑,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉,𝑡𝑜𝑡
∙ 100 =

5,048…

20,25…
∙ 100 = 24,9…   [%] 

 

Kontroll av skruvarna vid den bakomliggande plåten 

Kontrollen av skruvarna i skjuvning vid den bakomliggande plåten beräknas enligt 

SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c), där det finns ett så kallat 

mellanlägg som kan reducera bärförmågan. 

Tjocklek och kontroll av mellanlägg 

Skruvarnas mellanlägg är den bakomliggande plåten. 

𝑡𝑝,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 = 𝑡𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 = 15   [𝑚𝑚] 

Mellanlägget kontrolleras för att reduktionsfaktorn 𝛽𝑝 ska få användas enligt Kapitel 

3.6.1 (12) i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c). 

1

3
∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 =

1

3
∙ 8 = 2,7…   [𝑚𝑚]    <    𝑡𝑝,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 = 15   [𝑚𝑚]   𝑂𝐾! 

Reduktionsfaktor 

Reduktionsfaktorn beräknas med Ekvation 3.3 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish 

Standards Institute, 2008c). 

𝛽𝑝,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 =
9 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

8 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 + 3 ∙ 𝑡𝑝,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡
=

9 ∙ 8

8 ∙ 8 + 3 ∙ 15
= 0,66… 

Dimensionerande bärförmåga 

Den dimensionerande bärförmågan för skjuvning för skruvarna vid den 

bakomliggande plåten beräknas enligt Tabell 3.4 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish 

Standards Institute, 2008c), där reduktionsfaktorn läggs till för att reducera 

bärförmågan. 𝛼𝑣 hämtas från Tabell 3.4 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards 

Institute, 2008c) för gängade delen av bulten och klass 8.8. 

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃 = 𝛽𝑝,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 ∙
𝛼𝑣 ∙ 𝑓𝑢𝑏,𝑘 ∙ 𝐴𝑠,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

𝛾𝑀2
= 

= 0,66… ∙
0,6 ∙ 800 ∙ 39,2

1,2 ∙ 103
= 10,36…   [𝑘𝑁] 

Utnyttjandegraden beräknas med avseende på valt antal skruvar. 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐹𝑣,𝐸𝑑,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡

𝑛𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑣𝑎𝑙𝑑 ∙ 𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝐵𝑃
∙ 100 = 

=
5,048…

6 ∙ 10,36…
∙ 100 = 8,1…   [%] 
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 KONTROLL AV DRAGKRAFT 

Kontrollen av skruvarnas dragkraft genom att beräkna bärförmågan enligt Tabell 3.4 i 

SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c) för ej försänkta skruvar och 

kontrollera utnyttjandegraden. 

𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 =
𝑘2,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 ∙ 𝑓𝑢𝑏,𝑘 ∙ 𝐴𝑠,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

𝛾𝑀2
= 

=
0,9 ∙ 800 ∙ 39,2

1,2 ∙ 103
= 23,5…   [𝑘𝑁] 

∑𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 = 𝑛𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑣𝑎𝑙𝑑 ∙ 𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 = 6 ∙ 23,5… = 

= 141,1…   [𝑘𝑁] 

Utnyttjandegraden beräknas med avseende på valt antal skruvar. 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐹𝑡,𝐸𝑑,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡

∑𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑌𝑉
∙ 100 =

5,048…

141,1…
∙ 100 = 3,6…   [%] 

 

 KONTROLL AV KOMBINERAD DRAGNING OCH SKJUVNING 

Kontrollen sker enligt Tabell 3.4 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 

2008c) med den lägsta bärförmågan i skjuvning. 

𝐹𝑣,𝐸𝑑,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡
𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑡𝑜𝑡

+
𝐹𝑡,𝐸𝑑,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡

1,4 ∙ ∑𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡
=
5,048…

20,25…
+

5,048…

1,4 ∙ 141,1…
= 

= 0,27…   ≤   1   𝑂𝐾! 

 

 KONTROLL AV HÅLKANTTRYCK 

Faktorer 

Kontrollen av hålkanttrycken beräknas med hjälp av Tabell 3.4 i SS-EN 1993-1-8 

(Swedish Standards Institute, 2008c). 

Skruvarna är placerad antingen vid kant, ände eller som inre skruv. 

Skruv vid kant, k1 

𝑘1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑘𝑎𝑛𝑡 = 𝑚𝑖𝑛 (2,8 ∙
𝑒𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,2
𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

− 1,7; 2,5) = 

= 𝑚𝑖𝑛 (2,8 ∙
30

8
− 1,7; 2,5) = 𝑚𝑖𝑛(8,8; 2,5) = 2,5 

Inre skruv, k1 

𝑘1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑖𝑛𝑟𝑒 = 𝑚𝑖𝑛 (1,4 ∙
𝑝𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,2
𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

− 1,7; 2,5) = 

= 𝑚𝑖𝑛 (1,4 ∙
140

8
− 1,7; 2,5) = 𝑚𝑖𝑛(22,8; 2,5) = 2,5 
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Skruv vid ände, αd 

𝛼𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,ä𝑛𝑑𝑒 =
𝑒𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,1
3 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

=
30

3 ∙ 8
= 1,25 

Inre skruv, αd 

𝛼𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑖𝑛𝑟𝑒 =
𝑝𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,1
3 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣

−
1

4
=
140

3 ∙ 8
−
1

4
= 5,58… 

För skruv vid kant/ände, αb 

𝛼𝑏,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑘𝑎𝑛𝑡 = 𝑚𝑖𝑛 (𝛼𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,ä𝑛𝑑𝑒;
𝑓𝑢𝑏,𝑘
𝑓𝑢,𝑘

; 1) = 

= 𝑚𝑖𝑛 (1,25;
800

510
; 1) = 𝑚𝑖𝑛(1,25; 1,57… ; 1) = 1 

För inre skruv, αb 

𝛼𝑏,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑖𝑛𝑟𝑒 = 𝑚𝑖𝑛 (𝛼𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑖𝑛𝑟𝑒;
𝑓𝑢𝑏,𝑘
𝑓𝑢,𝑘

; 1) = 

= 𝑚𝑖𝑛 (5,58… ;
800

510
; 1) = 𝑚𝑖𝑛(5,58… ; 1,57… ; 1) = 1 

Dimensionerande bärförmåga för hålkanttryck 

Den dimensionerande bärförmågan för hålkanttrycket gällande skruvarna beräknas 

enligt Tabell 3.4 i SS-EN 1993-1-8 (Swedish Standards Institute, 2008c). 

𝐹𝑏,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑘𝑎𝑛𝑡 = 

=
𝑘1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑘𝑎𝑛𝑡 ∙ 𝛼𝑏,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑘𝑎𝑛𝑡 ∙ 𝑓𝑢,𝑘 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑡𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉

𝛾𝑀2
= 

=
2,5 ∙ 1 ∙ 510 ∙ 8 ∙ 15

1,2 ∙ 103
= 127,50   [𝑘𝑁]   ≥   𝐹𝑣,𝐸𝑑,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 = 5,048…  [𝑘𝑁]  𝑂𝐾! 

 

𝐹𝑏,𝑅𝑑,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑖𝑛𝑟𝑒 = 

=
𝑘1,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑖𝑛𝑟𝑒 ∙ 𝛼𝑏,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑖𝑛𝑟𝑒 ∙ 𝑓𝑢,𝑘 ∙ 𝑑0,𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ∙ 𝑡𝑏−𝑝𝑙å𝑡,𝑌𝑉

𝛾𝑀2
= 

=
2,5 ∙ 1 ∙ 510 ∙ 8 ∙ 15

1,2 ∙ 103
= 127,50   [𝑘𝑁]   ≥   𝐹𝑣,𝐸𝑑,𝐵𝑃,𝑣𝑒𝑟𝑡 = 5,048…  [𝑘𝑁]  𝑂𝐾! 
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BILAGA G: RAPPORTER FRÅN PROGRAMVAROR 

Bilaga G1: Rapporter från programvaran StatCon 

Nedan sammanställs beräkningsrapporterna från programvaran StatCon för KL-

träskivans dimensionerande lastfall (för endast nyttig last) gällande båda riktningarna. 

Aktuellt lastfall (brott- och bruksgränstillstånd eller brand) samt riktning kan avläsas 

högst upp på vardera sida. ”Längsgående” benämner KL-träskivans bärande riktning, 

medan ”Tvärsgående” benämner riktningen vinkelrätt mot KL-träskivans bärande 

riktning. Brandlastfallet benämns med ”brand”. 

Totalt finns fyra rapporter; för brott- och bruksgränstillstång samt i brandlastfallet, i 

vardera riktning. 

Notera! Sekretessbelagda uppgifter som licensnummer och användarnamn har 

tagits bort från rapporterna. 
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Bilaga G2: Rapport från programvaran HALFEN DETAN 

Kontrollen av dragstaget i lastfallet med lyftande vindlast utfördes genom att ta 

direktkontakt via e-post med tillverkaren av dragstagsprodukten DETAN, HALFEN. En 

preliminär tryckande normalkraften samt dragstagets preliminära längd som beräknats 

enligt Bilaga F skickades till tillverkaren. HALFEN återkopplade med nedanstående 

rapport och text i e-posten. För ingående data och resultat, se rapporten nedan. 
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Den medföljande e-posten är som följer. Kontaktuppgifterna till kontakt på Halfen har 

tagits bort på grund av sekretess. 

Inkommit 2018-12-11 klockan 08:08 

 

Hej Tina, 

 

Jag ber om ursäkt att mitt svar dröjde.  

 

Jag tog en titt i vår programvara, och enligt de mått och laster du angav, skall ø20 räcka till. 

Bifogar beräkningarna så kan du ta en titt, skulle jag ha angett fel parametrar någonstans får 

du gärna säga till så ändrar jag. 

 

Ha det fint! 

 

Med vänliga hälsningar / Best regards  

 

Anonym 

 

 

HALFENKLUBBEN 
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