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Förord 

Förord 
Detta examensarbete avslutar min civilingenjörsutbildning i Väg- och vattenbyggnadsteknik 

vid Luleå tekniska universitet. En utbildning jag har inriktat mot konstruktion. Eftersom 

arbetet är en obligatorisk del av utbildningen var det klart att det skulle göras, men inom 

vilket område var betydligt mer oklart. När det var dags att börja fundera över vad arbetet 

skulle handla om var det två saker som jag tyckte var intressanta och som dessutom är 

efterfrågade på arbetsmarknaden: FEM-modellering och stabilisering. FEM-modellering för 

att jag tror att datorprogram kommer att få en allt större betydelse för konstruktörer i 

framtiden och stabilisering för att min kunskap inom området var relativt begränsad. 

 

När förslaget som detta arbete bygger på dök upp fanns två till intressanta delar med: hus 

byggda i fabrik och gipsväggar. Att bygga hus i fabrik tror jag också tillhör framtiden. Att 

studera gipsväggar är också intressant eftersom de är så vanligt förekommande idag.  

 

Under arbetets gång har flera personer varit till hjälp och stöd. Jag vill tacka min handledare 

Helena Johnsson och andra anställda vid byggkonstruktion för att ni tagit er tid och svarat på 

mina frågor. Jag vill även tacka Strusoft för att ni svarat på frågor och för att ni låtit mig 

använda er programvara under tiden för examensarbetet. 

 

Slutligen vill jag tacka mina studiekamrater. Både för stöttningen under tiden som detta arbete 

utfördes men framförallt för att ni gjort de senaste fem åren till fem oförglömliga år. 

 

Luleå, juni 2008 

Klas Nyman 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Idag är det i Sverige tillåtet att bygga höga trähus. Detta arbete behandlar framförallt trähus 

som byggs som volymelement i fabrik och endast monteras på själva byggplatsen. Trähus är 

lätta i förhållande till byggnader byggda av andra material, och när trähusen byggs högre blir 

vindlasten större och problem uppstår med stabiliseringen. På vissa ställen i byggnaden ger 

vindlasten upphov till koncentrerade lyftkrafter som är större än egenvikten, och dessa delar 

av byggnaden vill då lyfta. 

 

Idag beräknas dessa krafter med en förenklad tvådimensionell metod som tar liten hänsyn till 

omkringliggande väggar och bjälklag. Till följd av detta blir de beräknade lyftkrafterna större 

än de verkliga. Genom att studera dessa intilliggande element fås ett tredimensionellt problem 

som i detta arbete har beräknats med finita elementmetoden (FEM). Genom att optimera 

beräkningen kan materialen nyttjas effektivare eller större håltagningar accepteras i 

stabiliserande väggar vilket kan ge en attraktivare planlösning. 

 

En stor del av arbetet har bestått i att skapa en modell i FEM-programvaran FEM-Design. 

Modellen är uppbyggd av reglar och skivor för väggarna men saknar bjälklag, då detta visat 

sig svårt att modellera korrekt. Modellen har kalibrerats mot verkliga försök med horisontal 

last. Genom att utföra ett antal simuleringar med modellen har skillnader undersökts mellan 

att använda två och tre dimensioner vid stabilisering. Simuleringar har utförts på ett 

våningsplan, med en volym, och flera volymer staplade till ett torn. Infästningen mot grunden 

har varierats mellan att vara fast och linjärt elastisk. Slutligen har en simulering gjorts av en 

verklighetsbaserad byggnad som består av flera torn med ett styvt tak.  

 

Resultaten visar att effekten som fås genom att ta hänsyn till intilliggande väggar, alltså alla 

tre dimensioner, är positiv både för lyftkrafterna och för förskjutningarna: de minskar. 

Skillnaden är större för simuleringarna med elastisk infästning mot grunden än de med fast 

infästning, men förskjutningarna är större vid elastiskt stöd än vid fast stöd. Simuleringen av 

en hel byggnad visar att om taket är styvt så kan det nyttjas till att sprida lasterna mellan olika 

torn. Det leder till minskad belastning på de torn som är mest belastade. 

 

Slutligen tas en del av modellens upptäckta begränsningar upp, varav de största är att 

modellen är helt linjär och att den inte är kalibrerad med vertikal last. 
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Abstract 

Abstract 
In Sweden, the law allows high timber frame buildings. This report is mainly about modular 

timber frame houses whose modules are built in a factory and only assembled on the 

construction site. Timber frame buildings are lighter compared to buildings made of other 

materials and, as the timber frame buildings get higher, the wind forces increase and with 

them the problems of stabilization. At some points of the building, the lift forces from the 

stabilization are higher than the dead load from the building. As a result, the forces lift the 

building. 

 

Today the forces are calculated with a simplified two-dimensional method that doesn’t take 

nearby walls and floor diaphragms into account. As a result, the calculated forces are higher 

than the real forces in a building. By taking these nearby walls and floor diaphragms into 

account, the problem becomes three-dimensional. This problem has in this work been 

calculated with the finite element method, FEM. By optimizing the calculation the materials 

can be better used and additional or larger openings can be accepted. By allowing other 

openings the building can become more attractive for the users of the building. 

 

The creation of a model in a FEM-software called FEM-Design has been the main work. The 

final model consists of studs and boards but lacks the floor diaphragms. The model has been 

calibrated to experiments with horizontal loads. By using a number of simulations, the 

differences between calculating with two and three dimensions are studied. Simulations have 

been made on one storey and multiple stories stacked in a tower. Both rigid and elastic 

anchorage has been simulated. Finally, a large simulation of a real building consisting of 

several towers and a stiff roof has been studied. 

 

The results show that the effects of adding the three-dimensional effect are positive both 

according to reaction forces and displacements: they both decrease. The differences are larger 

with elastic anchorage than with rigid anchorage. The simulation of a complete building 

shows that, if the roof is stiff, the forces are distributed over several towers. As a result, the 

internal loads on the tower with the most external loads decrease. 

 

Finally, some of the limitations of the models are mentioned, the most significant ones being 

that it’s completely linear and that no calibration with vertical loads has been done. 
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Inledning 

1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs problemet som detta arbete behandlar och dess bakgrund. 

1.1 Bakgrund 

Under 1990-talet blev det åter tillåtet att i Sverige bygga trähus högre än två våningar 

(Ytterberg, 2007). Anledningen till att det en gång förbjöds var stora stadsbränder i städer 

med många trähus. Istället för att förbjuda trä som material ställs nu samma krav på funktion 

oavsett byggmaterial. Exempel på så kallade funktionskrav är brandspridning och hållfasthet 

(Ytterberg, 2007).  

 

Idag är effektivitet och kort byggtid viktiga delar i byggprocessen och därmed har marknaden 

för prefabricerade element ökat (Ytterberg, 2007). En typ av prefabricerade element är 

volymer som byggs i fabrik och sedan monteras ihop till en komplett byggnad på byggplatsen, 

se Figur 1.1.  

 

 

 
Figur 1.1. Exempel på volymbyggda trähus: i fabrik, under montage, utvändigt och invändigt. (Moelven 

ByggModul AB) 
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I svensk byggnorm finns funktionskrav på att hus under fem våningar ska klara brand i 60 

minuter utan att kollapsa, vilket är en bedömning av tiden som krävs för att utrymma 

byggnaden. För byggnader som är fem till åtta våningar är kravet 90 minuter. Av denna 

anledning har många trähus byggts i fyra våningar men efterfrågan på högre trähus har ökat 

och marknaden anpassar sig efter det (Ytterberg, 2007).  

 

Ett av problemen med att bygga höga trähus, förutom brandrisken, är att de blir relativt lätta 

och det försvårar stabiliseringen av vindlast, eftersom vindlasten ibland verkar lyftande på 

byggnaden. Då stabiliseringen är ett större problem i höga trähus än i hus byggda av andra 

material finns det även mer att tjäna på att optimera hur den beräknas. 

1.1.1 Moelven ByggModul AB 

Detta arbete bygger på de moduler som tillverkas av Moelven ByggModul AB. Moelven 

ByggModul AB består av fyra företag som har en omsättning på cirka 400 miljoner kronor 

och har cirka 300 anställda (Moelven Byggmodul AB). Tillverkningen sker av olika slags 

moduler kallade bodar, moduler och hus. Bodar används vid bland annat 

byggplatsetableringar och är mycket lätta att flytta, de kan staplas samt dockas. Det Moelven 

ByggModul AB kallar modul är tillfälliga byggnader som uppfyller kraven för en fast 

byggnad, dessa anpassas för beställaren och kan exempelvis användas som skola eller kontor. 

Hus är permanenta byggnader som inte är byggda för att flyttas. Tanken är att nyttja kunskap 

och industriella byggmetoder från moduler i permanenta hus. 

1.2 Problembeskrivning 

Idag är det vanligt att stabiliseringen beräknas med en handberäkningsmetod i två 

dimensioner som är väl spridd genom exempelvis Gyprocs handbok (Gyproc AB, 2007). Den 

bygger på en regelstomme med fastskruvade skivor i ett plan, exempelvis en vägg. Lämpliga 

väggar väljs ut för att vara stabiliserande och dessa kontrolleras. 

 

Många väggar som på ett eller annat sätt bidrar till att stabilisera byggnaden tas inte med i 

beräkningen. Dessutom gör olika former av öppningar, exempelvis fönster, att väggarna 

beräknas som svagare än de egentligen är. 

 

Problemet är allstå att den idag använda tvådimensionella metoden är begränsad på två sätt: 

• Inom väggen är metoden konservativ vid exempelvis öppningar 
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• Metoden tar upp mycket lite om de omkringliggande väggarna och bjälklagen 

 

Detta arbete fokuserar på de omkringliggande väggarna. 

 

En optimering av stabiliseringen av volymbyggda trähus kan användas till att minska 

materialkostanden eller tillåta fler och större håltagningar, exempelvis fönster, i stabiliserande 

väggar. Det ger i sin tur upphov till nya planlösningar och attraktivare bostäder. 

 

Andra anledningar till att optimera träbyggnader är enligt Phillips et al (1993) att tillgången 

på konstruktionsvirke i USA minskar och att den ökade miljömedvetenheten leder till större 

krav på effektiv användning av trämaterial. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att studera om det finns skillnader mellan att använda sig av två 

eller tre dimensioner vid stabiliseringsberäkning av volymbyggda trähus.  

1.4 Mål 

Målet är att komma fram till om skillnader föreligger mellan stabilisering som beräknas i två 

och tre dimensioner. Examensarbetet kan sedan fungera som riktlinje när beslut ska fattas om 

vilken metod som ska användas och därmed bidra till ett effektivare volymbyggande. 

1.5 Avgränsningar 

En del av de förenklingar som gjorts i den FEM-modell som utarbetats är att bjälklagen inte är 

med i simuleringar, taket antas helt stelt samt att regeln i mitten på varje gipsskiva inte 

modelleras. Anledningarna har varit flera med oftast beroende på begränsningar i tillgänglig 

tid för arbetet eller att lämpligt sätt att modellera inte funnits i programvaran. 

 

Arbetet har bara simulerat en typ av planlösning för en hel byggnad under svenska 

förhållanden. Även detta beror på den begränsade tillgängliga tiden. Detta gör att inga 

generella slutsatser om alla volymbyggda trähus kan göras utan visar mer på ett exempel hur 

modellen kan användas. 
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1.6 Metod 

Inhämtande av nödvändiga kunskaper för arbetets genomförande har framförallt gjorts genom 

litteraturstudier och diskussioner med anställda vid Luleå tekniska universitet, LTU, och 

Structural Design Software in Europe AB, StruSoft. 

 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie inom två områden, FEM-modellering och 

stabilisering av regelväggar. Genom universitetsbiblioteket vid LTU har sökningar gjorts både 

på tryckt litteratur och i digitala artikelarkiv. De digitala artikelarkiven har en stor fördel då 

det förutom att det finns källor till en artikel även är listat vilka nyare artiklar som använder 

en viss artikel som källa. Med denna funktion blir källorna inte bara ett sätt att hitta tidigare 

arbeten utan även nyare, vilket inte är möjligt i tryckt litteratur.  

 

Inledningsvis studerades även några olika programvaror för beräkningar och valet föll efter 

diskussioner med handledaren på FEM-Design då det ansågs mest lämpat med tanke på 

problemet och kunskaperna i FEM-porgamvara. Huvudsakliga anledningen till att endast en 

programvara används var den begränsade tillgängliga tiden. Efter detta har kunskap om 

programvaran inhämtats genom en endagsutbildning av StruSoft och programvarans manual. 

En del frågor har även besvarats av StruSofts support. 

 

Studiebesök har gjorts på Lindbäcks Bygg AB:s fabrik som producerar volymbyggda trähus i 

Piteå. Detta gav en god uppfattning om den praktiska produktionen i fabrik och gav även 

möjlighet att studera detaljlösningar. Modellen i detta arbete bygger på Moelven Byggmoduls 

konstruktionslösning och är därmed inte identisk med de volymer som studerades vid 

studiebesöket. 

 

Metoden som använts för att utreda om och vilka tredimensionella effekter som finns har varit 

simuleringar. Simuleringarna har gjorts i en programvara byggd på finita elementmetoden. 

 

En stor del av arbetet har bestått i att utveckla den modell som används, tillvägagångssättet 

beskrivs i kapitel 3. Modellen har även kalibrerats mot annan forskning inom området. 

Löpande har även kompletterande litteraturstudier utförts då frågor dykt upp under arbetets 

gång. Utarbetandet av modellen har varit en del som tagit tid då beräkningar som gjorts fått 

underliga resultat vilket åtskilliga gånger har resulterat i en modifierad modell och en ny 
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beräkning. Slutligen har simuleringar utförts med modellen vilka beskrivs i kapitel 4 och 

utifrån detta har slutsatser analyserats fram och resultatet diskuterats, vilket beskrivs i kapitel 

5. 
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2 Teori 
I detta kapitel redovisas den teori som varit grunden till skapandet av FEM-modellen, kapitel 

3, och tolkandet av resultaten i de utförda simuleringarna. 

2.1 Stabilisering 

När en byggnad belastas av horisontella laster måste dessa föras ner till grunden, om detta 

sker är byggnaden stabil. De vanligaste horisontella lasterna är vindlast och olika former av 

snedställning och utanför Norden är även laster från jordbävningar stora. Även om en 

byggnad kan föra ner vertikala laster till grunden behöver inte byggnaden vara stabil mot 

horisontella laster (Johnsson et al, 2005). En hög pelare kan ta stor last i vertikal riktning även 

om den inte är förankrad men den tippar om den utsätts för små horisontella laster. 

 

Det finns flera sätt att stabilisera en byggnad. Exempelvis kan diagonala dragstag eller 

trycksträvor nyttjas, väggskivor kan föra ner kraften som skjuvkraft i skivan eller pelare kan 

ges momentstyv infästning mot grunden, se Figur 2.1. Moelven ByggModul använder sig av 

skivverkan i väggar för att stabilisera sina volymbyggda hus. 

 
 Figur 2.1. En ostabiliserad ram och tre olika stabiliseringsprinciper (efter Johnsson et al, 2005) 

2.1.1 Skivverkan 

I bostadshus behövs väggar, både ytterväggar som ska fungera som klimatskärm och 

innerväggar som delar in byggnaden i olika rum. När dessa väggar finns är det lämpligt att 

nyttja dessa för stabilisering, viket också är vanligt för bostadshus (Ytterberg, 2007). Skivor 

har stor styvhet när de belastas i sitt eget plan vilket gör de lämpliga att använda vid 

stabilisering av träbyggnader (Carling et al, 1992). 

2.1.2 Källsners beräkningsmetod av väggskivor 

Den beräkningsmetod som finns i ”Dimensionering av träkonstruktioner” (Carling et al, 1992) 

har föreslagits av Källsner och den gäller för trästommar med träbaserade skivor eller 

gipsskivor. Dessutom anges att principen även gäller lättreglar av stål.  
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Beräkningsmodellen bygger på följande antaganden: 

• Vertikala reglar, hammarband och syll är helt stela element och ledat förbundna. 

• Under varje vertikal regel finns ett horisontellt och vertikalt upplag. 

• Skivorna är stela och förhindrade att buckla. De ligger inte an mot varandra, tak 

eller golv. 

• Små deformationer jämfört med väggens storlek. 

• Linjärelastiska fästdon med samma egenskaper oavsett förskjutningens riktning. 

 
Figur 2.2. Stående skiva på regelstomme. Odeformerat och deformerat tillstånd. (Carling et al, 1992) 

 

Carling beskriver även hur väggen delas in i så kallade väggenheter. En väggenhet består av 

en våningshög skiva med regelstomme i form av vertikala reglar, syll och hammarband. Då 

väggenheten belastas med en horisontell last i överkant deformeras regelstommen till en 

romb, se Figur 2.2. 

 

Skillnaden mellan regelstommens förskjutning och skivans förskjutning i varje punkt ger den 

kraft som måste tas av förbindaren. Carling visar att förbindaren längst bort från origo, 

fästdonens tyngdpunkt, får den största kraften. Det är den mest belastade förbindaren som 

begränsar väggskivans bärförmåga. 

 

I Carling et al (1992) finns tabeller över bärförmågan för vanliga typer av infästningar av 

skivor samt dimensionerande bärförmåga för spik och skruv. För väggar med olika 

skivmaterial eller spikdelning på sidorna beräknas bärförmågan som 0,75 gånger summan av 

sidornas bärförmåga. För väggar bestående av flera väggelement beräknas väggens 

bärförmåga som summan av väggelementens bärförmåga. 
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När väggelementen sätts samman till en vägg balanserar två intilliggande väggelement 

varandra. Vid öppningar och väggslut uppstår dock reaktionskrafter som måste förankras, se 

Figur 2.3. Den lyftande kraften blir: 

      (2-1) 

där  

Hs = horisontalkraft i väggskivans överkant 

n = antal samverkande väggenheter 

b = väggens bredd 

h = väggens höjd 

 

Dessutom anges att ”permanent last som belastar väggregeln får tillgodoräknas som 

mothållande”, dock anges det inte närmare vad som anses belasta väggregeln. 

 

 
Figur 2.3. Schematisk bild av kraftspelet i en vägg sammansatt av flera väggenheter. (Carling et al, 1992) 

 

Enligt Carling et al (1994) blir kraftspelet liknande när flera väggar placeras ovan varandra i 

ett flervåningshus, se Figur 2.4. 
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Figur 2.4. Schematisk bild av kraftspelet i en tvåvånings väggskiva. (Carling et al, 1992) 

2.1.3 Begränsningar i Källsners beräkningsmetod 

Enligt Andreasson (2000) konstrueras dagens träbyggnader i Norden med enkla beräkningar 

eller tabellerade värden. Oftast förenklas beräkningen genom att göra tvådimensionella 

beräkningar för byggnadens huvudriktning och endast väggar parallella med vindriktningen 

antas verka stabiliserande.  

 

Enligt Johnsson, som varit handledare under arbetet, finns det två delar av Källsners 

beräkningsmetod som inte stämmer bra överens med verkligheten. För det första koncentreras 

alla reaktionskrafter till väggens ändar som antas fast inspända. Då stöden i många fall är 

eftergivliga blir inte krafterna i väggens ändar lika stora. För det andra tar metoden endast 

hänsyn till infästningen av gipsskivan i yttersta hörnet när det egentligen finns möjlighet till 

en viss deformation i förbandet som kan leda till en fördelning av lasten på flera infästningar. 

 

Sverige är inte ensamt om att använda enkla tvådimensionella beräkningsmetoder. Även i 

USA dimensioneras de flesta låga träbyggnader med tvådimensionella beräkningar av 

enskilda delar av det stabiliserande systemet, exempelvis väggar, tak och bjälklag (Phillips et 

al, 1993). Ingen eller liten hänsyn tas heller i USA till tredimensionella effekter i de vanligaste 

dimensioneringsmetoderna.  
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2.1.4 Fördelning av horisontell last 

Fördelningen av vindlasten mellan olika stabiliserande väggar kan ske med två olika synsätt 

(Andreasson, 2000). Första sättet är att bjälklaget som fördelar ut lasten är helt styvt och alla 

väggars stabiliserande förmåga kan summeras och jämföras med lasten. Det andra är att 

bjälklaget inte alls är styvt och att lasten måste tas ner i en närliggande stabiliserande vägg. I 

det andra fallet görs en geometrisk indelning av byggnaden där det bestäms vilken lastyta som 

tas av vilken stabiliserande vägg. Därefter dimensioneras varje vägg för sig mot den del av 

vindlasten som verkar på aktuell lastyta.  

 

Det första synsättet med helt styvt bjälklag är det vanligaste i de nordiska länderna 

(Andreasson, 2000). Det används exempelvis i Gyprocs handbok (Gyproc, 2007) och i 

Dimensionering av träkonstruktioner av Carling et al (1992).  

 

Enligt Phillips et al (1993) gäller det motsatta i USA, vilket antyder att det inte är tillräckligt 

klarlagt viket sysätt som är mest likt verkligheten eller att de är likvärdiga. De flesta 

dimensioneringsmetoderna i USA antar att tak och bjälklag är helt flexibla och lastytor 

används för att beräkna den horisontala lasten för varje stabiliserande vägg. 

2.2 Vindlast 

En av lasterna som måste stabiliseras är vindlast. Boverket har gett ut Boverkets handbok om 

snö- och vindlast, BSV 97, och den innehåller material som behandlar vindlast. Karakteristisk 

vindlast beräknas med följande formler: 

      (2-3) 

     (2-4) 

där 

wk = karakteristisk vindlast per ytenhet 

qref = referenshastighetstryck 

qk = karakteristiskt hastighetstryck 

Cdyn = vindstötfaktor 

μ = formfaktor 

Cexp = exponeringsfaktor 
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I BSV 97 finns tabeller för karakteristiskt hastighetstryck beroende på byggnadens högsta 

höjd, terrängtyp och referensvindhastighet. Referensvindhastigheten för respektive kommun 

finns tabellerad. 

 

Lasten ökar med byggnadens höjd vilket innebär att ett tabellerat värde är på säker sida 

nedanför den angivna höjden. Dessutom är lasten större på byggnadens högsta höjd än 

motsvarande höjd på en högre byggnad. Detta medför att det är på säker sida att använda ett 

tabellerat värde på och under höjden på en byggnad. 

2.3 Förankring mot lyftning 

Ett problem med att använda väggskivor som stabiliserande element är de vertikala 

reaktionskrafterna som uppstår när väggskivan belastas horisontellt. Vid stora horisontella 

krafter kan den vertikala reaktionskraften övergå från att verka uppåt (undvika att väggen 

flyttar sig nedåt) till att verka nedåt (väggen vill lyfta). För dessa lyftande krafter måste 

speciell hänsyn tas genom någon form av förankring. 

 

Thelandersson och Larsen (2003) beskriver fyra olika sätt att utföra förankringen, vilka 

beskrivs i följande fyra avsnitt. Om inte annat anges är teorierna i avsnitt 2.3.1 till 2.3.3 

hämtade från Thelandersson och Larsen (2003). 
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2.3.1 Specialutformade beslag  

 
Figur 2.5. Exempel på specialutformade beslag för överföring av dragkrafter. Både vägg till grund (till vänster) 

och vägg till vägg. (Thelandersson och Larsen, 2003) 

 

Förankringen sker genom användning av speciella beslag, ”hold downs”, som binder samman 

den vertikala regeln i hörnet med underliggande element. Se Figur 2.5. I Nordamerika ställs 

större krav på infästning då t.ex. jordbävningar ger upphov till stora horisontala laster, och där 

tycks specialutformade beslag vara vanligare än i Sverige. 

 

Principen är att dessa beslag endast tar dragkrafter. Så vid infästning mot grund tar 

ankarbultar hand om skjuvkrafter och det specialutformade beslaget endast dragkrafter. 
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2.3.2 Ankarbultar 

 
Figur 2.6. Ankarbult och infästning av väggskiva. (Thelandersson och Larsen, 2003) 

Genom att nyttja ankarbultar i syllen kan väggen förankras, se Figur 2.6. Dessa är dock inte 

primärt konstruerade för att användas mot lyftning utan för att ta hand om skjuvkrafter längs 

syllen. De kan dock användas för mindre lyftkrafter, men detta innebär också en större 

belastning av infästningen i väggskivans nederkant, vilket minskar väggens skjuvkapacitet 

(Thelandersson och Larsen, 2003). 

2.3.3 Anslutande väggar 

Förankringen sker genom att nyttja andra väggar i hörnet. Om det finns andra väggar som 

ansluter vinkelrätt i hörnet kan lyftkraften överföras till dessa. Detta förutsätter att 

infästningen mellan väggarna klarar av lasten och den andra väggen förankras. På detta sätt 

sprids lyftkraften så den inte blir koncentrerad i hörnet viket gör det möjligt att använda flera 

mindre infästningar. 

 

Andreasson (2000) har med FEM studerat infästningen mellan skjuvväggar och vinkelräta 

väggar. Där beskrivs också att ”ordinary nailing”, normal spikning, är tillräcklig för att 

överföra vertikala laster mellan väggarna. Andreassons arbete bygger på nordiska 

förhållanden och tar inte hänsyn till exempelvis jordbävningslaster. 

 

2.3.4 Egenvikt och vertikal last 

För små lyftkrafter kan egenvikten och vertikala laster ovanifrån vara tillräckliga för att 

förhindra lyftning.  

 

13 



 

Varken i den svenska normen eller i den europeiska, Eurocode 5, finns angivet hur vertikala 

laster, exempelvis egentyngd, ska fördelas. Enligt Andreasson (2000) innebär detta ett 

problem då få konstruktörer vet hur stabiliserande väggar beter sig när de belastas både 

horisontalt och vertikalt, och risken finns att de endera är för konservativa eller 

underdimensionerar byggnaden. Ett exempel visas i Figur 2.5. Det är enligt Andreasson 

rimligt att anta att viss last inom område A1 motverkar lyftkraften i nedre vänstra hörnet, men 

om väggarna i detta hörn är ordentligt hopsatta borde även last från område A2 motverka 

lyftkraften. 

A2 

A1 

Stabiliserande vägg 

 

 
 Figur 2.7.Förklaring av A1 och A2 (efter Andreasson, 2000)

Andreassons avhandling ”Three-Dimensional Interaction in Stabilisation of Multi-Storey 

Timber Frame Building Systems” (2000) behandlar till stor del egenvikter och hur dessa 

fördelas mellan väggar och våningar. Dessutom har han studerat hur stor del av den vertikala 

lasten på ovansidan av en skjuvvägg som kan antas motverka lyftning. 

 

Enligt Andreasson (2000) måste andelen av vertikal last på en vägg som motverkar lyftning 

finnas mellan två ytterligheter. Om vi tänker oss att väggen är helt styv blir den fritt upplagd i 

dess båda ändar. Hälften av den vertikala lasten kommer att föras till ena upplaget och den 

andra hälften till det andra upplaget. Alltså motverkar halva vertikala lasten lyftning i väggens 

ände, se Figur 2.8. 
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Effektiv längd 

Reaktionskraft från horisontell last 

Reaktionskraft från vertikal last 

Figur 2.8. Reaktionskraft för stel väggskiva (efter Andreasson, 2000)

Om vi däremot tänker oss en flexibel väggskiva och att väggen har ett stöd vid varje regel 

kommer andelen av den vertikala lasten som motverkar lyftning att vara ungefär ett halvt 

regelavstånd, se Figur 2.9. 

Effektiv längd 

Reaktionskraft från horisontell last 

Reaktionskraft från vertikal last

 
 Figur 2.9. Reaktionskraft för flexibel väggskiva (efter Andreasson, 2000)

Det verkliga fallet ligger mellan dessa ytterligheter och enligt Andreasson beror det på 

parametrar som antal lager gips, gipsskivornas placering och förhållandet mellan väggens 

höjd och bredd. Han inför även begreppet effektiv längd som i detta fall är storleken på ett 

område där all vertikal last antas motverka lyftkraften. 

 

Andreasson gör simuleringar med olika långa väggar och visar att den effektiva längden ökar 

med ökande vägglängd. Den effektiva längden går dock bara upp till en gräns där ytterligare 

ökning av vägglängden inte ökar effektiva längden. Han visar också att den effektiva längden 
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beror av lastens storlek. En större vertikal last innebär en kortare effektiv längd. En större 

horisontell last innebär en längre effektiv längd som möjliggörs av ökade deformationer i 

vertikalled. Sammanfattat konstaterar han att längre väggar gör det möjligt att nyttja större 

othållande vertikala laster. 

äggen 

re möjligheter till 

mfördelning av lasten. Därmed minskar den effektiva längden.  

 

ertikal last ger alltid en ökning av lasten 

om motverkar lyftning trots att andelen minskar. 

yckkraften som motverkar lyftkrafter. Det blir alltså inte en jämn fördelning av lasten. 

 Då 

 

ärför 

ewhat smaller”, jämfört med att räkna på varje våning för sig med motsvarande 

ertikal last. 

m till att 

nde 

beräkningar under antagande att väggarna är fast hopsatta. Han studerar även T-formade 

m

 

Ett annat viktigt resultat som Andreasson får fram är hur den effektiva längden förändras 

beroende på upplagsförhållandena. Om upplagsförhållandena längs nederkanten av v

blir styvare innebär detta mindre deformationer och därmed mind

o

 

Andreasson för samma resonemang när den vertikala lasten ökar, den förhindrar 

deformationer som i sin tur ger minskade möjligheter till omfördelning av lasten. En mindre

andel av lasten motverkar lyftning. Men en ökad v

s

 

I den ände av väggen som inte får lyftkrafter fås tryckkrafter mellan vägg och stöd. 

Andreasson får fram att det inte är lika stor andel av de vertikala lasterna som ökar 

tr

 

Andreasson fortsätter med att studera hur en stabiliserande vägg över flera plan beter sig.

lika mycket horisontell last verkar på varje plan blir den understa väggen mest belastad.

Andreasson anser att samma resonemang kan föras här som tidigare. Större horisontell 

belastning ger större deformationer och därmed möjlighet till omfördelning av lasten. D

är den effektiva längden störst för väggen på nedersta planet och minskar längre upp i 

byggnaden. Han konstaterar att den effektiva längden för en flervåningsbyggnad är lite 

mindre, ”som

v

 

Om det i väggens ände finns en tvärgående vägg är det intressant att reda ut om den kan 

motverka till lyftkraften. Andreasson (2000) har även studerat detta och kommit fra

den effektiva längden är cirka 30 procent längre för den tvärgående väggen än den 

stabiliserande väggen. Det är allstå mer effektivt att motverka lyftkrafter i väggens ä

genom att belasta en tvärgående vägg än själva väggen. Andreasson har utfört sina 
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modeller där två tvärgående väggar ansluter till skjuvväggens ände. Detta ger ännu större 

effektiv längd men tyvärr är denna typ av vägganslutning ovanlig i volymbyggda trähus. 

2.4 Finita elementmetoden, FEM 

Finita elementmetoden, FEM, är ett sätt att numeriskt approximera lösningen till 

differentialekvationer. Enligt Ottosen och Petersson (1992) antas att en eller flera 

differentialekvationer gäller för ett visst område. Men istället för att försöka hitta en 

approximativ lösning som gäller för hela området delas området in i mindre delar, finita 

element, och därefter söks en approximativ lösning för varje del. Om ett värde varierar högst 

olinjärt över ett område kan det ändå vara en bra approximation att anta att värdet varierar 

linjärt över ett mindre element. För att få fram en lösning som gäller över hela området 

behövs även regler för hur intilliggande element sätts samman. 

2.4.1 FEM-Design 

I detta arbete har den kommersiella programvaran FEM-Design, utgiven av Strusoft, använts. 

FEM-Design är indelat i olika moduler där 3D Structure är anpassat för tredimensionella 

beräkningar.  

 

Det har i ett tidigare examensarbete av Engelmark (2005) visat sig att FEM-Design 3D 

Structure är lätt att använda men att det behöver anpassas för att användas vid beräkningar av 

träkonstruktioner. Problem som tas upp är att det i programmet inte är möjligt att ge trä dess 

korrekta ortotropa egenskaper utan att det modellerats som ett isotropt material. Ett annat 

problem är att det inte finns fjäderelement, och skulle dessa finnas måste de kunna ges olika 

styvheter i olika riktningar för att ge en bra modell (Engelmark, 2005). 

 

Eftersom träkonstruktioner till stor del har förband med stor eftergivlighet är det viktigt att 

kunna modellera dessa på ett korrekt sätt. På högre hus blir förbanden fler och får större 

betydelse. 

 

I den nyaste versionen av FEM-Design (version 7.0) finns point-point connections, vilken är 

en form av fjäderelement. Dock saknas möjligheten att ge dessa en icke-linjär styvhet. Även 

möjligheten att skapa trämaterial genom att ange skjuvmodul saknas. Trots detta antas att 

programmet utvecklats så pass mycket att det är tillämpligt på problemet och stor vikt läggs 

på att det är användarvänligt eftersom den tillgängliga tiden är begränsad. 
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Nedan beskrivs de element som huvudsakligen används i modellen. Informationen är hämtad 

från programmets manual ”Applied Theory and Design” (StruSoft, 2005). 

2.4.2 Skalelement 

Till väggskivorna används så kallade skalelement. Dessa är i FEM-Design uppbyggda av sex 

noder eller åtta noder. Varje nod har sex frihetsgrader: en förskjutning och en rotation per 

axel. Skalelementet kan beräkna deformationer längs axlarna, böjningsdeformationer samt 

interna krafter. Totalt fås åtta interna krafter och fem spänningar. 

2.4.3 Balkelement 

Balkelement används i modellen till reglar. I FEM-Design är varje balkelement uppbyggt av 

två noder. Varje nod har sex frihetsgrader: en förskjutning och en rotation per axel. 

Timoshenkos balkteori gör det möjligt att ta hänsyn till skjuvdeformationer. Balkelementet 

ger fem interna krafter: två böjmoment, vridmoment, två tvärkrafter samt normalkraf. 

2.4.4 Connections – Fjäderelement 

Varje fjäderelement består av två noder. Dessa noder har sex frihetsgrader: en förskjutning 

och en rotation per axel. För ett fjäderelement är det möjligt att ställa in fjäderns styvhet i de 

olika riktningarna, både för förskjutning och för rotation. 

2.4.5 Stöd 

Stöd är uppbyggda av endast sex frihetsgrader: en förskjutning och en rotation per axel. Detta 

kopplas till en nod på ett annat element. Som för fjäderelement är det möjligt att ange 

styvheten. 
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3 FEM-modell 
För att göra beräkningar har en modell skapats i programvaran 3D Structure FEM-Design 7.0, 

dessutom har en sen betaversion av version 8.0 använts. 

 

Grundtanken vid utarbetandet av modellen var att skapa en så enkel modell som möjligt, men 

att den fortfarande ska ge acceptabla resultat. Anledningen till att en enkel modell eftersträvas 

är att det är enklare att modellera och snabbare att beräkna. Dessutom ger förhoppningsvis en 

enkel modell ett mindre antal resultat som blir enklare att förstå. 

 

En sak som försvårar uppbyggnaden av en modell är programvarans möjligheter. I många fall 

finns flera olika sätt att modellera. Tillvägagångssättet har då många gånger varit att prova de 

olika sätten för att se om något sätt är mer rimligt, eller förkasta någon som ger ett oönskat 

resultat. Programvaran erbjuder också stora mängder med resultat för varje element, oftast har 

reaktionskrafter, deformationer och spänningar kontrollerats och undersökts. 

3.1 Modellering av en vägg 

I början av arbetet med modelleringen användes en enkel modell med en homogen vägg 

uppbyggd av skalelement. Även om denna homogena vägg gavs egenskaper som motsvarade 

en gipsvägg blev resultaten för bland annat reaktionskrafterna mycket mer likt en betongvägg 

än en regelvägg. När detta uppmärksammats provades istället en enkel modell innehållande 

två olika material, benämnda trä och gips, samt både balkelement och skalelement. En 

regelstomme bestående av balkelement i trä modellerades och varje fack fylldes med ett 

skalelement i gips. Denna nya modells resultat visade sig överensstämma betydligt bättre med 

befintlig litteratur om regelväggar. Figur 3.1 visar skillnaden i reaktionskraft för de båda 

modellerna belastade med en horisontell kraft längs ovansidan samt egenvikt. Lägg speciellt 

märke till skillnaden i storleken av den koncentrerade lyftkraften i väggens nedre vänstra 

hörn. När dessa skillnader konstaterats fortsatte arbetet med modellen uppbyggd av 

regelstomme och skivor. 
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Figur 3.1. Skillnad i reaktionskraft mellan modell uppbyggd av reglar och skivor till vänster och en homogen 

vägg till höger. Pilarnas storlek beror av storleken på reaktionskraften. 

 

Två väggar med delvis olika egenskaper har modellerats: en yttervägg och en modulskiljande 

vägg. Den största skillnaden är att ytterväggen har gipsskivor på båda sidor om reglarna 

medan den modulskiljande väggen bara har gipsskivor på den sida som är in mot lägenheten. I 

modelleringen har endast tjockleken på en skiva varierats, vilket beskrivs närmare i avsnitt 

3.1.1 om kalibrering av modellen. När två moduler ställs samman bildar modulväggarna en 

vägg med dubbel regelstomme, vilken modelleras som två separata väggar. Samtliga väggar 

är modellerade som modulskiljande vägg där det inte anges något annat. 

 

Data på ingående material i form av träreglar och gips har valts med utgångspunkt från 

Andreasson (2000). Elementens storlek har valts så de överensstämmer med laborationstester 

vid Lunds tekniska högskola och volymer byggda vid Moeleven ByggModul AB.  

 

Skivornas tjocklek är totalt 30 mm för modulskiljande vägg och 39 mm för yttervägg. Övriga 

data på skivorna är lika och enligt följande: 

Bredd: 1200 mm 

Densitet: 690 kg/m3

Elasticitetsmodul: 3 GPa 

Poissons tal: 0,001 

 

Träreglarna modelleras med följande data: 

Storlek: 45x95mm2 c/c 1200 mm (regeln i mitten på skivan modelleras ej då inget 

lämpligt sätt att göra detta funnits) 

Densitet: 400 kg/m3
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Elasticitetsmodul: 10 GPa 

Poissons tal: 0,25 

 

Träreglarna modelleras ledat infästa mot syll och hammarband, se Figur 3.2. 

 
 Figur 3.2. Principbild för infästning av vertikala reglar.

Vad gäller upplagsförhållanden är dessa punktvis under varje stående regel. Detta verkar 

sannolikt då skivan överför kraft till den stående regeln. Det ger samtidigt ett begränsat antal 

värden att beskriva och jämföra jämfört med att ha ett kontinuerligt stöd, se Figur 3.3. 

Upplagen varieras i olika simuleringar från att vara helt fasta till linjär-elastiska i vertikal 

riktning. I de fall elastiska stöd har används har dess styvhet valts till 1,24 kN/mm, vilket är 

samma värde som Andreasson (2000) modellerat som ”semi-rigid”. 

 
Figur 3.3. Skillnad mellan ett kontinuerligt och ett punktvis stöd. 

3.1.1 Kalibrering av modell för en vägg 

För att modellen ska uppföra sig liknande en verklig vägg har den kalibrerats. Under 2007 

utfördes tester av ytterväggar och modulskiljande väggar vid Lunds tekniska högskola på 
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uppdrag av Danogips AB. En modell har gjorts av en 2,4 meter lång vägg med samma 

upplagsförhållanden och belastning som användes vid försöket i Lund, se Figur 3.4. 

 

 
Figur 3.4. Modell använd för kalibrering. Till vänster last och stöd och till höger deformation, enhet mm. 

Därefter har inspänningsförhållandet för skivornas kanter, som är ett fjäderelement, valts så 

att deformationen i övre högra hörnet beräknad med första ordningens teori för den 

modellerade väggen överensstämmer med de verkliga testerna. För den modulskiljande 

väggen gav lasten 7 kN en deformation på ca 10 mm och för ytterväggen gav lasten 10 kN en 

deformation på ca 9 mm vid de tester som utförts vid Lunds tekniska högskola samt den 

kalibrerade modellen. Detta resulterade i att kanterna på skivorna i den modulskiljande 

väggen får en elastisk inspänning i skivans plan på 1550 kN/m/m och för ytterväggens skivor 

fås den elastiska inspänningen till 2650 kN/m/m. 

 

Den elastiska inspänningen längs skivans sidor motsvaras i verkligheten av punktvisa 

infästningar av gipsskruv. Anledningen att detta inte modelleras mer exakt är en kombination 

av att vilja ha en enkel modell och programvarans möjligheter. 

3.2 Modellering av förband mellan två väggar 

Förband mellan två väggar antas bestå av fem stycken skruv WT-T 6,5x130. Anledningen till 

att denna typ av förband väljs är att den används av Moelven ByggModul. Reglarna antas 

vara konstruktionsvirke av klass K24, eftersom detta ligger närmast använt värde för 

styvheten (Stehn et al, 2004) och används av Moelven ByggModul. 
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Ur ENV 1995-1-1:1993 fås förskjutningsmodulen, Kser, för träskruv ur sambandet: 

       (3-1) 

där  

Kser = förskjutningsmodulen [N/mm] 

ρk =  karakteristisk densitet [kg/m3] 

d =  diameter på förbindare [mm] 

 

För K24 anges densiteten till 350 kg/m3. Diametern på förbindaren antas vara 6,5 mm (SFS 

intec). Detta ger: 

 N/mm 

Förbandet mellan väggar modelleras som en linje, för en 2,971 meter hög vägg med 5 skruvar 

fås medelvärdet 3581 N/mm/m = 3,581 GPa/m. Detta värde används för hela förbandet även 

om deformation längs förbindaren egentligen är betydligt högre. Dock bör krafter i denna 

riktning vara mycket små så den minskade styvheten bör inte påverka speciellt mycket. 

 

Förbandet har modellerats så att det inte tillåter rotation. Väggarna antas förhindra rotation 

runt x- och y-axeln eftersom de är ihopsatta. Runt z-axeln antas golv och takbjälklag vara 

infästa så att rotationen blir försumbar. Förbandet visas i Figur 3.5. 

 

z 

y 

x 

 
Figur 3.5. Förband mellan väggar. Förbandet är streckat. 
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I de modeller där stöd finns under hörn har bara ett stöd modellerats även om det anges att 

stöd modelleras under varje vertikal regel. Stödet har då placerats under regeln som tillhör den 

stabiliserande väggen. Anledningen till detta är att två intilliggande stöd fungerar som en 

momentstyv infästning. Vid större moment kommer den ena reaktionskraften få drag och den 

andra tryck vilket då inte går att direkt jämföra med andra modeller. I det verkliga fallet då två 

reglar monteras tillsammans bör inte infästningen ta ett speciellt stort moment.  

3.3 Modellering av förband mellan moduler 

Förband mellan våningar modelleras med ett förband per vertikal regel. Oftast finns i 

verkligheten inget förband utan modulerna staplas bara på varandra. Förbandet bör då ha 

följande egenskaper: i tryck träets styvhet vinkelrätt fibrerna, i drag inget alls och i skjuvning 

bero av friktionen mellan två trästycken. 

 

Då programvaran saknar möjlighet att modellera friktion har antagandet gjorts att horisontella 

förskjutningar mellan volymerna är försumbara. När en byggnad konstrueras måste detta 

kontrolleras och har det gjorts bör de horisontella förskjutningarna vara försumbara jämfört 

med de som väggarna uppvisar. Därför har förbandet i horisontalled modellerats som fast 

inspänt. 

 

Programvaran begränsar även möjligheterna att modellera det vertikala förbandet på ett 

verklighetsnära sätt. Programmet tillåter endast en linjär styvhet som är likadan i tryck och 

drag. Genom att modulerna staplas på varandra får de en betydligt större kontaktyta, längs 

väggen, än där den vertikala regeln går ner i syllen. Således bör deformationen i tryck mellan 

volymerna vara betydligt mindre än de som uppstår i själva väggen. Ett antagande görs att 

deformationen i skarven mellan moduler är så pass liten att den är försumbar. Modellen tar 

viss hänsyn till de deformationer som sker inne i väggen genom kalibreringen i kapitel 3.1.1. 

 

Förbandet modelleras alltså som helt fast, det tillåter varken förskjutningar eller rotationer, se 

Figur 3.6. För att skilja syll och hammarband är avståndet mellan dess mittpunkter 100 mm, 

vilket även är förbandets längd. 
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Figur 3.6. Förband mellan moduler. Förbandet är streckat. 

3.4 Modellering av bjälklag 

I ett tidigt stadium av modelleringen gjordes tester med och utan bjälklag. Dessa hade inte 

specifikt valda egenskaper utan modellerades med ett i programvaran tillgängligt skalelement. 

Dock visade beräkningar som redovisas i kapitel 4.2.5 att sättet som valts för att modellera 

bjälklagets infästning gav dåliga resultat.  

 

När litteraturstudier visade att horisontella bjälklag är tillräckligt styva för att betraktas som 

helt stela, Phillips et al (1993), gjordes antagandet att bjälklagen inte har speciellt stor 

inverkan för symmetriska moduler. 

 

Istället för att modellera bjälklagen har lasterna placerats med hänsyn till att bjälklaget antas 

sprida lasterna jämnt, se kapitel 4.2.5. 

3.5 En större modell, Ståthållaren 

Den större modellen i detta arbete kallas Ståthållaren och bygger i grunden på husen i 

Moeleven ByggModul AB:s projekt Ståthållaren. Projektets verkliga planlösning har 

anpassats till modellen genom att alla mått har gjorts om till multiplar av 1,2 meter. Den 

modifierade planlösningen visas i Figur 3.7. Figuren visar även stora öppningar i form av 

fönster och dörrar. Vid dessa har inte väggskivan modellerats, utan endast regelstommen. Vid 

hisschaktet, markerat med grått fält i figuren, har inga bjälklag modellerats. 
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3.5.1 Modellering av tak 

Figur 3.7. Modifierad planlösning, Tjocka linjer är modulgräns. Rutnät 1,2x1,2 m2. 

Stora fönster och dörrar markeras med x. Hisschakt markeras med grått fält. 

Modell Ståthållaren har även ett tak till skillnad från övriga modeller. Taket skiljer sig på en 

punkt väsentligt från de övriga våningarna. Det är oftast platsbyggt och därför en enhet, till 

skillnad från de övriga våningarnas moduler. De ”torn” som bildas när moduler ställs på 

varandra har lite kontakt med andra ”torn” för att förhindra ljudöverföring. Men det leder 

också till att begränsade möjligheter finns att föra över vindlaster från det torn där lasten 

verkar.  

 

Då taket är byggt som en enhet kan det antas att detta har en tillräcklig styvhet för att fördela 

ut vindlasten på olika torn. Phillips et al (1993) har i tester undersökt takets förmåga att 

fördela last mellan olika stabiliserande väggar. I detta test var de stabiliserande väggarna 

träregelväggar med varierande skivor. Gipsskivor och plywoodskivor var för sig och 

kombinerade, dessutom varierade vissa tjocklekar. Taket var uppbyggt av takstolar i trä med 

13 mm plywood som skiva. Slutsatsen från detta fullskaleförsök var att taket hade signifikant 

påverkan på fördelningen av last mellan de olika stabiliserande väggarna. De konstaterade 

även att taket betedde sig betydligt närmare helt stel än helt flexibel. Enligt Phillips et al 

(1993) kom Yasumura et al. (1988) i andra fullskaleförsök fram till att deformationerna i 

horisontella bjälklag var tillräckligt små för att anse bjälklagen helt stela. 
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Collins et al (2005) har modellerat en tredimensionell byggnad med FEM. De hade inte 

exakta data på takets skjuv- och böjmotstånd, utan uppskattade dessa. Utifrån detta har 

slutsatsen dragits att det skulle ta för mycket tid att göra en korrekt modell även av taket och 

därför modelleras ett helt stelt tak. Taket fästs på samma sätt som moduler fästs i varandra 

enligt kapitel 3.3.  Taket modelleras som en 2 dm tjock platta med egenskaper i styvhet 

liknande massivträ vilken antas till 6,5 GPa. Infästning mellan väggar och tak utförs på 

samma sätt som andra förband mellan våningar, se kapitel 3.3. Taket saknar egenvikt. 

3.6 Placering av horisontella laster 

För att förenkla modellen har de horisontella lasterna placerats som linjelaster ovan väggar 

parallella med lastens riktning. Den antagna lastvägen för vindlast är följande, se även Figur 

3.8: 

• vindlasten verkar på ytterväggen, 

• lasten förs över till de stående reglarna i väggen, 

• från reglarna över till bjälklaget på ovan och undersida, 

• då bjälklaget antas vara helt styvt fördelas lasten jämt på väggarna under bjälklaget 

som går parallellt med lastens riktning. 

 
Figur 3.8. Stabilisering genom skivverkan i tak och väggar. (Carling et al, 1992) 

 

Alla modeller utom modell Ståthållaren har en linjelast på 1kN/m över varje vägg. Dessa 

modeller tar alltså inte hänsyn till att vindlasten varierar med höjden. Lastens storlek är inte 

väsenlig om man jämför olika modeller relativt istället för med absoluta tal eftersom modellen 

är linjärelastisk, förutsatt att modellen enbart belastas med vindlast. 
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3.6.1 Horisontella laster på modell Ståthållaren 

Modell Ståthållaren har modellerats med en vindlast som varierar med byggandens höjd och 

dess planlösning. Översta vindlasten är mindre än övriga då den bara tar last från modulen 

under. Vindlast på taket är inte medräknad då taket kan utformas på en mängd olika sätt. 

Detta är inte på säker sida eftersom vindlasten egentligen både ökar den horisontella lasten 

och vill lyfta byggnaden. 

 

Ståthållaren har flera olika vindlaster med benämning enligt Figur 3.9 och Figur 3.10. 

Vindriktning 

x1 

x1 

x1 

x1 
x1 

x1 

x2 

x2 
x3 

x3 

x4 

x4 

 
 Figur 3.9. Förklaring av x1, x2, x3 och x4 för vindlast.
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Vindriktning 

y1 y1 

y5 y5 

y2 y2 

y3 y3 

y4 y4 

Figur 3.10. Förklaring av y1, y2, y3, y4 och y5 för vindlast.

Som Figur 3.9 visar används samma last, x1, för de moduler som bara delvis är belastade som 

de moduler som är helt belastade. Lasten blir totalt sett större men en eventuell 

vridningseffekt försummas. 

 

Lasterna har beräknats utifrån BSV 97 med olika höjd över marknivån och hänsyn tagen till 

den stabiliserande väggens längd, se Tabell 3.1. Vindlasten antas även vara huvudlast. 

Beroende på byggnadens geometriska utformning varierar vindlasten. Då syftet med detta 

arbete är att studera stabilisering, inte vilka laster som belastar byggnaden, används 

formfaktorn 0,9 i tryck och 0,3 i sug vilket är en förenkling av vindlastens storlek. Detta är på 

säker sida för rektangulära byggnader där höjden är mindre än dubbla bredden.  

 
Tabell 3.1. Linjelast i kN/m på väggar 

  Höjd över markytan [m]     
Vägg  3 6  9 12 15*
x1  0,54 0,64  0,75 0,84 0,45

x2  0,18 0,21  0,25 0,28 0,15

x3  0,27 0,32  0,38 0,42 0,23

x4  2,86 3,39  4,02 4,46 2,42

y1  2,86 3,39  4,02 4,46 2,42

y2  0,80 0,95  1,13 1,25 0,68

y3  0,54 0,64  0,75 0,84 0,45

y4  0,27 0,32  0,38 0,42 0,23

y5  0,95 1,13  1,34 1,49 0,81
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3  Beräknin nstä ga

signs standardvärde på FE-nätet använts, vilket 
2 nät 

amtliga simuleringar har gjorts enligt första ordningens teori. Anledningen till detta är att det 

kalelementen har beräknats med sex noder. 

.7 gsi llnin r 

För kalibreringen mot försök har FEM-De

resulterade i rutor på skivorna som är ca 150x150 mm . För övriga modeller har ett grövre 

valts, ca 300x300 mm2, för att inte beräkningarna ska ta för lång tid. För balkelementen har 

för alla simuleringar FEM-Designs standardvärde använts. 

 

S

inte är någon skillnad mot att använda andra ordningen teori då modellen är linjär. För att 

verifiera detta har flera enkla simuleringar gjorts vilka alla gav identiska resultat oavsett 

beräkningsinställning. 

 

S
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4 Beräkningar och resultat 
Här redovisas genomförda beräkningar. Figurer som visar skillnaden mellan två modeller har 

som regel modellen utan tredimensionell effekt till vänster och modellen med tredimensionell 

effekt till höger. I figurer som visar deformationer är dessa kraftigt överdrivna för att synas. 

Skalor på deformationer och krafter kan skilja mellan olika figurer. Deformationer har i alla 

figurer mätts på regelstommen, inte skivan. 

4.1 Vindlast enligt BSV 97 

En enkel beräkning har gjorts för att visa på skillnaden mellan olika sätt att beräkna vindlasten 

enligt BSV 97. BSV 97 innehåller både en tabell och en formel för att beräkna vindlasten. 

Tabell 4.1 visar skillnader i total last, summerad till en punktlast, för olika beräkningssätt. 

 
Tabell 4.1 Skillnad i total vindlast mellan beräkningssätt för en 16 meter hög byggnad i terrängtyp 2 med 

referensvindhastigheten 24m/s 

Beräkningssätt Total vindlast 

Tabellvärde på byggnadens högsta höjd 130% 

Tabellvärde var 4:e meter 112% 

Beräknad var 4:e meter 106% 

Beräknad varje dm 100% 

 

4.2 Inledande beräkningar för att visa modellens egenskaper 

4.2.1 Verifiering av modellens linjära egenskaper 

För att verifiera att modellen är linjär har en enkel simulering gjorts. En vägg bestående av två 

skivor, total längd 2,4 meter, har belastats med en linjelast på ovansidan, se Figur 4.1. 

Summan av linjelasten har varierats från 1 till 10 kN.  
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Figur 4.1. Simulering av verkligt försök. 

I Tabell 4.2 redovisas förskjutningarna för det övre högra hörnet av regelstommen beroende 

på belastning. I diagrammet i Figur 4.2 syns det tydligt att modellen är linjär. 
Tabell 4.2. Simulering för att verifiera en linjär modell. 

Horisontell last Förskjutning 

kN kN/m mm 

1 0,4167 1,494 

2 0,8333 2,977 

3 1,2500 4,465 

4 1,6667 5,955 

5 2,0833 7,441 

6 2,5000 8,931 

7 2,9167 10,42 

8 3,3333 11,907 

9 3,7500 13,397 

10 4,1667 14,887 

 

32 



Beräkningar och resultat 

 
Figur 4.2. Diagram över hur förskjutningen ökar med ökande last. 

4.2.2 Simulering med och utan kortsida, fast stöd 

De första simuleringarna som är tredimensionella har utförts genom att modellera en modell 

med bara långsidor och en med både långsidor och kortsidor. I båda fallen är långsidan 

stabiliserande och belastas av en jämt utbredd horisontell last på ovansidan. Under varje regel 

har ett fast stöd modellerats, se Figur 4.3. 

 
Figur 4.3. Reaktionskrafter [kN] för modell belastad med vindlast och egenvikt. 

Eftersom modellen med respektive utan kortsida väger olika mycket kommer den totala 

reaktionskraften att skilja sig åt varför det även är intressant att jämföra modellerna utan 

egenvikt, Figur 4.4. 
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Figur 4.4. Reaktionskrafter [kN] för modell belastad med enbart vindlast. 

Som Figur 4.4 visar minskar lyftkraften i hörnet med 6 % från 2,90kN till 2,72kN genom att 

lasten överförs till kortsidan. Då ingen hänsyn tas till egenvikt får kortsidan en lyftande 

reaktionskraft, men tas hänsyn till egenvikt av väggarna fås ett annat förhållande. Men 

kortsidan minskar lyftkraften och i en verklig byggnad kommer betydligt mer egenvikt i form 

av bjälklag och ovanliggande våningar att belasta väggen. 

 

För en likadan vägg ger Källsners beräkningsmodell lyftkraften, enligt ekvation (2-1): 

  

 

Det beräknade värdet är nära de beräknade krafterna i simuleringarna med enbart vindlast: 

2,90 kN i modellen med enbart stabiliserande väggar och 2,72 kN i modellen som även har 

kostsidor. 

 

Förskjutningar i överkant på modellen, i väggens längdriktning, minskar från 3,47 mm till 

3,41 mm när kortsidan läggs till. Detta mäts i övre hörnet av regelstommen, se Figur 4.5. 

Även detta är när modellen enbart är belastad med vindlast. 

 
Figur 4.5. Förskjutning i modellen med kortsida. Enhet mm. 

 

34 



Beräkningar och resultat 

4.2.3 Simulering med och utan kortsida, elastiskt stöd 

För att förstå hur olika upplagsförhållanden påverkar modellen har samma beräkningar som 

ovan gjorts med skillnaden att istället för fast stöd i z-led (uppåt) så modelleras ett elastiskt 

stöd, se Figur 4.6 och Figur 4.7. 

 
Figur 4.6. Reaktionskrafter [kN] för modell belastad med vindlast och egenvikt. 

 
Figur 4.7. Reaktionskrafter [kN] för modell belastad med enbart vindlast. 

 

Om man jämför lasten i det lyftande hörnet när både vindlast och egenvikt belastar 

modellerna så motverkar kortsidan mer vid elastiskt än fast stöd. Vid fast stöd minskar 

lyftkraften från 2,47kN till 2,03kN, 18 %, och vid elastiskt stöd minskar lyftkraften från 

1,60kN till 0,78kN, 51 %. 

 

Förskjutningar i överkant på modellen, i väggens längdriktning, minskar från 4,93 mm till 

4,37 mm när kortsidan läggs till. Detta är när modellen enbart är belastad med vindlast. Den 

elastiska infästningen ger alltså större deformationer än den fasta. 
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En förskjutning på 1/500 av höjden över marken antas vara den gräns vid vilken 

förskjutningen börjar upplevas som obehaglig för de som vistas i byggnaden. I detta fall blir 

den gränsen 5,9 mm. Då denna modell är linjärelastisk går det att räkna ut vilken belastning 

som krävs för att uppnå denna gräns. Simuleringen är gjord med lasten 1 kN/m längs 

överkanten på väggarna. Förskjutningen ska öka med 35 %, från 4,37 mm till 5,9 mm. Lasten 

måste öka lika mycket som förskjutningen, till 1,35 kN/m. 

4.2.4 Modellering utan kortsida genom fri infästning av vägg 

Simuleringarna i avsnitt 4.2.2 och 4.2.3 har modellerats med och utan kortsida. Men om 

linjeinfästningen mellan väggarna i modellen med kortsida anges som fri i både förskjutning 

och rotation fås exakt samma resultat som modellen utan kortsida, se Figur 4.8. Då det är 

betydligt enklare att modellera en modell, kopiera och ändra infästningen mellan väggarna, 

används detta i flertalet modeller. Detta gör även att modellerna får samma egenvikt. 

 

 
Figur 4.8. Modell med fri infästning mellan väggarna och modell utan väggar ger likadana reaktionskrafter i 

kN. 

4.2.5 Simulering med och utan bjälklag 

Simuleringar har även gjort med och utan bjälklag ovanpå väggarna. Vid en första anblick 

tycktes det finnas en möjlighet att även bjälklag kunde bidra till att minska lyftkraften men 

efter en tid insågs att detta bara var en effekt av sättet att modellera. Bjälklaget infästes längs 

hela den översta delen på väggen vilket gjorde den övre horisontella regeln betydligt styvare 

och den förblev rak, till skillnad från modellen utan bjälklag i Figur 4.9.  
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Figur 4.9. Deformationer (kraftigt överdrivna) i ovandel av en modellerad vägg utan bjälklag. 

Den verkliga infästningen sker punktvis och kan inte på samma sätt hålla den övre 

horisontella regeln rak. Som ett resultat av detta, och att ett enkelt sätt att modellera på ett 

korrekt sätt i programvaran saknas, har inga fler försök gjorts att kontrollera bjälklagets 

effekt. 

 

Vikten av bjälklaget har dock tagits med i egenvikten i simuleringarna efter detta avsnitt. 

Detta har gjorts genom att bjälklaget antas bära den kortaste vägen, och bara vara upplagt på 

två väggar. Egentligen är bjälklaget även upplagt på kortsidorna men detta antas vara 

försumbart. Ett problem med detta är att det har direkt påverkan i hörnet där lyftkrafterna 

finns och är av intresse. 

 

Bjälklagen har genomgående i alla simuleringar 3,6 meters spännvidd. Bjälklagens egentyngd 

antas till 516 N/m2 utgående från dess uppbyggnad. I denna tyngd ingår både golvbjälklag och 

innertak, vilka är separata moduler. Motsvarande linjelast blir 0,93 kN/m för 3,6 meters 

spännvidd. Alla simuleringar i kommande kapitel har med denna linjelast i egentyngden. 

 

För alla simuleringar utom den sista av Ståthållaren har horisontella lasten 1 kN/m använts 

som vindlast. Genom att modellen är linjär går den att skala om till en annan belastning. När 

egenviken tas med går inte det att göra på samma sätt eftersom då även egenvikten skalas om. 

Men vindlasten 1 kN/m som använts är i rätt storleksordning för de modeller som använts. 

För en sex meter lång vägg blir den dimensionerande vindlasten ungefär 1 kN/m om den är på 

våning fyra och endast belastas med vindlasten på lovartssidan. Samma belastning fås på 

våning två vid belastning av vindlasten på både lä- och lovartssidan. 
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4.3 Simulering av en våning, fast stöd 

Detta är en modell liknande kapitel 4.2.2, men har egenvikten från bjälklaget med. Notera 

även att storleken inte är riktigt lika. Förskjutningar och reaktionskrafter visas i Figur 4.10 

och Figur 4.11. 

 
Figur 4.10. Förskjutningar i vindlastens riktning för modeller med fast stöd. Modeller utan respektive med 

infästning i hörnet. Modellerna är både belastade med vindlast och egenvikt. Enhet mm. 

 

  
Figur 4.11. Reaktionskrafter [kN] för modell belastad med vindlast och egenvikt. Modeller utan respektive med 

infästning i hörnet. 

 

Förskjutningarna minskar marginellt medan lyftkraften minskar drygt 15 % när hänsyn tas till 

kortsidan. 

4.4 Simulering av en våning, elastiskt stöd 

Likadana simuleringar som ovan har även gjorts med elastiskt stöd. Förskjutningar och 

reaktionskrafter visas i Figur 4.12 och Figur 4.13. 
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Figur 4.12. Förskjutningar i vindlastens riktning för modeller med elastiskt stöd. Modeller utan respektive med 

infästning i hörnet. Modellerna är både belastade med vindlast och egenvikt. Enhet mm. 

  

  
Figur 4.13. Reaktionskrafter [kN] för modell belastad med vindlast och egenvikt. Modeller utan respektive med 

infästning i hörnet. 

 

Vid elastiskt stöd ökar deformationerna jämfört med fast stöd både med och utan infästning i 

kortsida. Intressant är dock att förskjutningarna minskar från 5,31 mm till 4,64 mm, dvs. 13 % 

vid infästning av kortsida om elastiskt stöd används.  

 

Jämfört med fast stöd minskar lyftkraften. Vid infästning av kortsidan minskar den dessutom 

mer än i motsvarande för fast stöd, både absolut och relativt. 

 

Vid en jämförelse mellan fast stöd utan kortsida mot elastiskt stöd med kortsida märks att 

förskjutningen ökar från 3,48 mm till 4,64 mm, dvs. 33 %. Samtidigt minskar lyftkraften från 

1,92 kN till 0,16 kN, dvs 92 %. 
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4.5 Simulering av två våningar, fast stöd 

Likadana simuleringar som gjorts för en våning har även gjorts för två våningar. 

Infästningarna mellan våningarna har gjorts enligt kapitel 3.3. För modellerna med fast stöd 

syns förskjutningar och reaktionskrafter i Figur 4.14 och Figur 4.15. 

 

  
Figur 4.14. Förskjutningar i vindlastens riktning för modellen utan infästning mellan väggarna och modellen 

med infästning mellan väggarna. Modellerna är både belastade med vindlast och egenvikt. Enhet mm. 

  

  
Figur 4.15. Reaktionskrafter för modellen utan infästning mellan väggarna och modellen med infästning mellan 

väggarna. Modellerna är både belastade med vindlast och egenvikt. Enhet kN. 

 

I fallet med en våning minskade förskjutningen med 1,4 % när infästningen mot kortsidan 

lades till. För två våningar, men på samma höjd minskar förskjutningen från 7,51 mm till 7,33 

mm, dvs. 2,4 %. Minskningen är alltså större vid simuleringen av två våningar än en våning. 

På översta våningen minskar förskjutningen från 11,45 mm till 11,06 mm, dvs. 3,4 %. 
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Beräkningar och resultat 

Lyftkraften minskar från 6,23 kN till 5,50 kN, dvs. 12% när hänsyn tas till kortsida. 

Minskningen är mindre än i simuleringen av en våning. 

4.6 Simulering av två våningar, elastiskt stöd 

Även för två våningar har simulering gjorts med elastiskt stöd. Förskjutningar och 

reaktionskrafter finns i Figur 4.16 och Figur 4.17. 

 

  
Figur 4.16. Förskjutningar i vindlastens riktning för modellen utan infästning mellan väggarna och modellen 

med infästning mellan väggarna. Modellerna är både belastade med vindlast och egenvikt. Enhet mm. 

 

 

  
Figur 4.17. Reaktionskrafter för modellen utan infästning mellan väggarna och modellen med infästning mellan 

väggarna. Modellerna är både belastade med vindlast och egenvikt. Enhet kN. 

41 



 

Förskjutningarna minskar här från 12,88 mm till 10,73 mm, dvs. 17 %, på en våningshöjd. På 

två våningshöjder minskar förskjutningarna från 22,31 mm till 17,89 mm, dvs. 20 %. 

Minskningen är större än vid en våning och elastiskt stöd. 

 

Lyftkraften minskar från 3,80 mm till 1,44 mm, dvs. 62 %, vid infästning i kortsida. 

Minskningen är relativt sett inte lika stor som för en våning. 

4.7 Simulering av flera våningar, fast stöd 

Likadana simuleringar som med två våningar och fast stöd har även gjorts för torn med 5 

moduler staplade ovan varandra. Förskjutningar och reaktionskrafter finns i Figur 4.18 och 

Figur 4.19. 

  
Figur 4.18. Förskjutningar i vindlastens riktning för modellen utan infästning mellan väggarna och modellen 

med infästning mellan väggarna. Modellerna är både belastade med vindlast och egenvikt. Enhet mm. 
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Beräkningar och resultat 

  
Figur 4.19. Reaktionskrafter för modellen utan infästning mellan väggarna och modellen med infästning mellan 

väggarna. Modellerna är både belastade med vindlast och egenvikt. Enhet kN. 

 

Förskjutningarna minskar även något i simulering av fem våningar när infästning mot kortsida 

finns. På en våningshöjd minskar förskjutningen från 20,21 mm till 19,43 mm, dvs. 3,9 %. 

Och på toppen från 73,64 mm till 64,33 mm, 12,6 %. Minskningen av förskjutningar tycks 

öka med ökande antal våningar. 

 

Lyftkraften minskar från 31,96 kN till 27,16 kN, dvs 15%. Detta är ungefär lika stor 

minskning som för två våningar. 

4.8 Simulering av flera våningar, elastiskt stöd 

På samma sätt som tidigare har även simulering av fem våningar och elastiskt stöd gjorts. 

Förskjutningar och reaktionskrafter finns i Figur 4.20 och Figur 4.21. 
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Figur 4.20. Förskjutningar i vindlastens riktning för modellen utan infästning mellan väggarna och modellen 

med infästning mellan väggarna. Modellerna är både belastade med vindlast och egenvikt. Enhet mm. 

 
Figur 4.21. Reaktionskrafter för modellen utan infästning mellan väggarna och modellen med infästning mellan 

väggarna. Modellerna är både belastade med vindlast och egenvikt. Enhet kN. 

 

Förskjutningen på en våningshöjd minskar från 58,57 mm till 42,80 mm, dvs 27 %. Och på 

toppen av byggnaden minskar förskjutningen från 211,61 mm till 147,82 mm, dvs 30 %. 

Även för elastiskt stöd tycks minskningen av förskjutningen öka med ökat antal våningar. 
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Beräkningar och resultat 

Lyftkraften minskar från 25,56 kN till 13,18 kN, dvs. 48 %. Även här tycks trenden fortsätta 

genom att minskningen minskar med ökat antal våningar. 

4.9 Summering av simuleringar av olika antal våningar 

Skillnaden mellan modellerna utan infästning av kortsidor och med infästning av kortsidor 

som presenterats i kapitlen 4.3 till 4.8 summeras i Tabell 4.3. 

 
Tabell 4.3. Skillnad mellan simuleringar med infästning av kortsida vilken tar hänsyn till den tredimensionella 

effekten jämfört med utan infästning av kortsida som inte tar hänsyn till den tredimensionella effekten. 

Stöd, antal vån Lyftkraft Förskjutning på höjd: 

   1 vån 2 vån 5 vån 

fast, 1 vån -15 % -1,4 %   

fast, 2 vån -12 % -2,4 % -3,4 %  

fast, 5 vån -15 % -3,9 % -6,4 % -12,6 % 

elast., 1 vån -83 % -13 %   

elast., 2 vån -62 % -17 % -20 %  

elast., 5 vån -48 % -27 % -26 % -30 % 

 

Här syns tydligt att infästningen av kortsidan, som ger den tredimensionella effekten, har en 

positiv inverkan på både lyftkraften och förskjutningarna. Detta då alla värden är negativa. 

Sett till lyftkraften verkar infästningen av kortsida vara mera betydelsefull för elastiskt stöd än 

fast stöd. Även för förskjutningarna är infästning av kortsida mera betydelsefull för elastiskt 

stöd än fast stöd. Dessutom tycks skillnaden öka med ökat antal våningar på byggnaden. 

 

Figur 4.21 ger även en uppfattning hur den tredimensionella effekten uppstår. Den längre 

sidan, skjuvväggen, rör sig högre upp än kortsidan på den sida där lyftkraften uppstår. Genom 

att ta hänsyn till infästningen mellan dessa väggar uppstår istället en skjuvkraft i kortsidan 

som förs ner till grunden och ökar lyftkraften på kortsidan. Skjuvkraften ger även upphov till 

krafter i syll och hammarband, men dessa tar ut varandra då kortsidan är symmetrisk, dvs. 

infäst i två likadana långsidor, se Figur 4.22. Simuleringarna får skjuvkrafter enligt Figur 

4.23. 
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Figur 4.22. Princip för kraftspelet i regelstommen i kortsidan. Stora pilar är last och 

reaktionskrafter, små pilar skjuvkrafter. 

 
Figur 4.23. Skjuvkrafter i kortsida, simulering av en våning med infästning mellan väggarna. Elastiskt stöd. 

Skalan går från röd, positiva värden, till gul, noll, till blå, negativa värden. Värdena varierar på likande sätt 

som Figur 4.22. 

4.10 Simulering av Ståthållaren 

Simulering har även utförts av en hel byggnad kallad Ståthållaren. Denna har belastats med 

vindlast från två ritningar och vindlastens storlek varierar med yta och höjd över marken 

enligt kapitel 3.6.1. Först redovisas beräkningarna för vindlast på x-väggarna och därefter y-

väggarna. Observera att figurerna som visar reaktionskraften ovanifrån är otydliga. Dels visas 

reaktionskrafter åt båda håll likadant, dels är det lätt att missuppfatta cirklar. Kraftens storlek 

är proportionell mot cirklarnas radie, ej yta. Ytan växer med kvadraten då radien fördubblas.  
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Beräkningar och resultat 

Förskjutningarna visas i Figur 4.24, lägg märke till hur taket fördelar lasten från det mest 

belastade modultornet till de andra. Även här minskar förskjutningarna då hänsyn tas till den 

tredimensionella effekten. 

 

 
Figur 4.24. Förskjutningar i vindlastens riktning för modellen utan infästning mellan väggarna och modellen 

med infästning mellan väggarna. Modellerna är både belastade med vindlast och egenvikt. Enhet mm. 
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Figur 4.25 visar reaktionskrafter för Ståthållaren. Även här tycks den tredimensionella 

effekten ha en positiv inverkan på både förskjutningar och de största koncentrerade 

reaktionskrafterna. 

 

 
Figur 4.25. Reaktionskrafter för modellen utan infästning mellan väggarna och modellen med infästning mellan 

väggarna. Modellerna är både belastade med vindlast och egenvikt. Enhet kN. 

48 



Beräkningar och resultat 

Figur 4.26 visar reaktionskrafterna ovanifrån. Här syns hur krafterna koncentreras till 

öppningar. Det gör det även för den obelastade mittenväggen, vilket visar att den hjälper till 

att ta horisontell last via taket.  

 

 
Figur 4.26. Reaktionskrafter för modellen utan infästning mellan väggarna och modellen med infästning mellan 

väggarna. Modellerna är både belastade med vindlast och egenvikt. Enhet kN. 
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Följande figurer är likadana som de tre ovan med vindlasten från andra riktningen som är 

vinkelrätt den första. Även för vindlast i andra ritningen minskar förskjutningen och de 

koncentrerade reaktionskrafterna om hänsyn tas till den tredimensionella effekten, se Figur 

4.27 och Figur 4.28. 

 

 
Figur 4.27. Förskjutningar i vindlastens riktning för modellen utan infästning mellan väggarna och modellen 

med infästning mellan väggarna. Modellerna är både belastade med vindlast och egenvikt. Enhet mm. 
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Beräkningar och resultat 

 

 
Figur 4.28. Reaktionskrafter för modellen utan infästning mellan väggarna och modellen med infästning mellan 

väggarna. Modellerna är både belastade med vindlast och egenvikt. Enhet kN. 
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Figur 4.29 visar reaktionskrafterna ovanifrån och där syns att lasten koncentreras kring 

öppningar och väggslut även för obelastade väggar som alltså blir belastade via taket. 

 

 
Figur 4.29. Reaktionskrafter för modellen utan infästning mellan väggarna och modellen med infästning mellan 

väggarna. Modellerna är både belastade med vindlast och egenvikt. Enhet kN. 
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Diskussion och slutsats 

5 Diskussion och slutsats 
Syftet med examensarbetet var att studera om det förelåg skillnader mellan att använda sig av 

två eller tre dimensioner vid stabiliseringsberäkning av volymbyggda trähus. I detta kapitel tas 

funna skillnader upp och modellens begränsningar diskuteras.  

5.1 Vindlast 

En intressant iakttagelse som ligger på gränsen av examensarbetets omfattning är beräkningen 

av vindlast. Bara genom att välja att använda ett tabellerat värde på vindlasten istället för att 

beräkna densamma fås för en 16 meter hög byggnad en överskattning av den totala lasten på 

30 % och därmed också en överdimensionering av det stabiliserande systemet med 30 %. 

Detta är en enkel beräkning som inte tar i närheten av lika mycket tid som en FE-modellering. 

I denna jämförelse har all den vindlast som verkar på byggnaden summerats till en enda 

punktlast i kN. 

5.2 Last som motverkar lyftning 

I litteraturstudien har det inte gått att hitta regler för vilka laster som antas motverka de 

koncentrerade lyftkrafter som uppstår vid horisontell belastning. Carling et al (1992) skriver 

bara att permanent last som belastar väggregeln får tillgodoräknas som mothållande. 

Andreasson (2000) beskriver att detta både kan leda till över- och underdimensionering av 

olika konstruktörer, beroende på deras personliga bedömning. Slutsatsen är at det behövs 

tydligare riktlinjer inom detta område. 

5.3 Simulering med fast stöd 

I de simuleringar som utförts med fast stöd fanns att den tredimensionella effekten som 

åstadkommits med en infästning mellan väggarnas hörn hade en positiv inverkan på både 

förskjutning och lyftkraft. Lyftkraften minskades relativt konstant oavsett antal våningar med 

12 -  15 %. Förskjutningarna minskade mer ju fler antal våningar som simulerades vid 

jämförelse på samma höjd. Och för simuleringarna med flera våningar minskade 

förskjutningen mer ju högre upp den mättes. Dock var minskningarna i förskjutning små, upp 

till 3,9 % på en våningshöjd. 

 

En annan jämförelse som hade varit intressant att göra mot Andreassons arbete är hur mycket 

den koncentrerade kraften på varje plan minskar. Simuleringarna visar på likheter att 
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förskjutningarna på nedersta planet är störst, eftersom det är mest belastat, och minskar högre 

upp i byggnaden. Tyvärr har begränsningar i programvaran försvårat att ta fram detta 

samband, vilka beskrivs utförligare i kapitel 5.7.  

 

Den viktigaste slutsatsen för simulering med fast stöd blir att det finns en tredimensionell 

effekt och att den påverkar både förskjutning och lyftkraft positivt. 

5.4 Simulering med elastiskt stöd 

Simuleringarna med elastiskt stöd visar på mycket större minskningar om hänsyn tas till den 

tredimensionella effekten än motsvarande för fasta stöd. Här finns en tydlig tredimensionell 

effekt. Dock är deformationerna större vid elastiskt än vid fast stöd. 

 

Då de elastiska stöden även ger deformationer i vertikalled är det svårt att se att denna modell 

skulle modellera detta helt korrekt. Tyvärr saknas möjligheten att skapa icke-linjära förband i 

programvaran vilket ledde till denna modell. Trots detta dras samma slutsats som Andreasson 

(2000): ökade förskjutningar och deformationer leder till att lasten kan omfördelas. I detta fall 

genom att lyftkraften minskar 48-83 %. 

 

Kan man visa att en stabiliserande vägg i ett modulbyggt hus inte är fast inspänd minskar 

lyftkrafterna medan deformationerna ökar. 

5.5 Simulering av en hel byggnad 

Genom att endast simulering av en planlösning utförts kan inga generella slutsatser dras för 

alla volymbyggda trähus. För den planlösning som simulerats minskar både de koncentrerade 

reaktionskrafterna och förskjutningarna om hänsyn tas till den tredimensionella effekten. En 

annan slutsats som dras är att ett tak som kan föra över laster mellan olika torn av moduler 

staplade ovan varandra kan minska både förskjutningar och reaktionskrafter i de mest 

belastade tornen. Eftersom de mest belastade väggarna är korta är det en fördel om dessa har 

få öppningar. Men eftersom planlösningen ser ut som den gör är det säkert bra ur ett 

arkitektoniskt perspektiv. Och en lösning på detta kan alltså vara att låta lasten föras över av 

taket mellan olika torn. En annan lösning är att undersöka om det är möjligt att fästa ihop flera 

moduler inom samma lägenhet så att en längre vägg bildas. Detta bör vara möjligt då 

ljudkraven inom en lägenhet inte är lika höga som mellan lägenheter. 
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Diskussion och slutsats 

5.6 Modellens begränsningar 

Modellen är helt linjär. Andreasson (2000) konstaterar att en regelvägg uppvisar ett tydligt 

icke-linjärt förhållande mellan last och deformation. Hänsyn till detta har tagits genom att 

bara använda modellen upp till en viss gräns, en deformation som motsvarar höjden delat på  

500. Upp till denna nivå ger modellen en större deformation än laborationstester, över denna 

nivå ger modellen mindre deformation än laborationstester.  

 

Modellen är till viss del uppbyggd på samma sätt som Källsners teoretiska modell, 

exempelvis med ledat infästa vertikala träreglar i syll och hammarband. Detta ger så klart att 

modellen med fast stöd stämmer bra överens med Källsners modell men får också dess 

begränsningar mot hur förbandet beter sig i verkligheten. Samma sak gäller för skivorna, de 

ligger inte an mot varandra som i verkligheten. 

 

Modellen skiljer sig från den som Andreasson (2000) använder. Det gör att resultat inte direkt 

kan jämföras utan att ta de olika modellerna i beaktande. De stora skillnaderna mellan 

modellerna är att modellen som används i detta arbete är linjär, som beskrivits ovan, istället 

för icke-linjär och infästningen av skivan har modellerats annorlunda. Andreasson har 

modellerat varje gipsskruv som ett eget element medan denna modell förenklats genom att 

sätta ett linjärt fjäderstöd längs skivans sidor. 

 

Modellen har anpassats och kalibrerats efter hur den bär horisontell last, inte vertikal last. Så 

när den belastas även vertikalt är det troligt att modellen inte beter sig som en verklig vägg 

gör. Den största anledningen till detta är att endast ungefär hälften av de stående reglarna 

modelleras. 

 

En begränsning i modellen som är en direkt följd av programvarans begränsning är infästning 

mellan moduler. I ett verkligt fall kan tryckkrafter tas upp men inte lyftkrafter, om inte 

speciella beslag finns. Men då programvaran har samma egenskaper för tryck och drag kan 

inte skillnaden mellan dessa modelleras. 

 

Modellen saknar bjälklag vilka även de bör ha en inverkan på hur vinlasten och egenvikten 

fördelas i byggnaden.  
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5.7 Programvarans begränsningar 

Tyvärr har det konstaterats att programvaran inte visuellt återger krafterna i förband, point-

point connections, korrekt. När ett visst antal förband överskrids tycks det vara någon form av 

fel i programmet vilket gör att fel värden visas. Men detta tycks inte påverka själva 

beräkningen då intilliggande element har acceptabla värden. Exempelvis kan de stående 

reglarna ha en dragande normalkraft på 14 kN på båda sidor om förbandet medans det visuellt 

visas att kraften förbandet är av helt annan storleksordning. Och om det totala antalet förband 

minskas utan att påverka området som studerades ändras helt plötsligt kraften i förbandet till 

14 kN. 

 

Det hade varit av stort intresse att kunna både studera och presentera krafterna i förbanden. 

Tyvärr har detta inte varit möjligt på grund av ovanstående problem. 

5.8 Förslag på fortsatt arbete 

Andra områden som hade varit av intresse att studera men som ligger utanför ramen för detta 

arbete är öppningar i skjuvväggar, även här är Källsners dimensioneringssätt konservativt och 

det finns flera andra modeller som på ett bättre sätt beskriver till exempel vilka 

reaktionskrafter som uppkommer vid öppningar. Hur kan dessa nya modeller nyttjas vid 

beräkning av stabiliseringen av volymbyggda trähus? 

 

För att verifiera detta arbete skulle arbeten inom områden som gäller bjälklag, tak och förband 

vara av intresse. Andra delar som tas upp ovan under modellens begränsningar kan 

förhoppningsvis ge flera förslag på fortsatt arbete inom området. 
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