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Sammanfattning 

Modulbyggnader har utvecklats mycket under de senaste decennierna. Metoden föredras på grund 

av de snabba monteringstiderna och enkla installationerna. I Sverige föredras trä som bärande 

material för modulerna. Modulbyggnader kan många gånger upplevas som repetitiv på grund av dess 

återkommande fasad.  

Glasfasader kan användas för att säkerställa en arkitektonisk uppfattning och bryta det repetitiva 

mönstret. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur en glasfasad med en struktur av glas och 

trä kan användas med en modul. Fasaden är konstruerad för att produceras industriellt och enkelt 

monteras ihop med andra fasadelement. Värmeförhållanden och vindbelastning antogs efter en 

placering i Luleå. Tjockleken på det yttre glasskiktet har utformats efter lastkombinationer, där 

vindtrycket var den dominerande kvasistatiska belastningen. De påfrestningar som glasskiktet utsätts 

för har beräknats både analytiskt och med Finita elementmetoden. 

Fasadelementet består av tre glasskivor och en träram. Den yttre glasskivan är laminerad och är 14,8 

mm tjock. De andra två är härdade glasskivor med en tjocklek av 4 mm vardera och två luftspalter på 

18,5 mm mellan glasskikten. De härdade glasen är behandlade med ett lågemissionsskikt. Fasadens 

U-värde beräknades till 0,68 W / m2K med hjälp av programmet Spectrum. 

Laminerat trä används för träramen och löper runt glasskivans fyra kanter. Varje del av ramen är 

utformad som en U-balk med en längd på 3 meter. Fasadelementen är anslutna till trämodulen med 

8x300 mm skruvar genom U-balken. Livets tjocklek på U-sektionen dimensionerades för att undvika 

sprickbildning på grund av borrning och fick dimensionen 88 mm. U-balkens övre och undre fläns är 

100 mm bred och har en tjocklek av 20 mm. Deras syfte är att hålla glasplattorna på plats. Mellan 

glaset och flänsen appliceras ett akrylatlim som förbinder materialen. 
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Abstract 

Modular construction has significantly developed in the past few decades. The method is preferred 

due to the quick assembly times and ease of installation. In Sweden, wood is preferred as structural 

material for the modules. However, modular construction can be aesthetic due to its repetitive 

façade. Glass facades could be used to ensure an architectonic appeal and break the repetitive 

pattern. The purpose of the thesis is to investigate how a glass facade can be used in a modular 

structure using glass and wood. The façade is designed to be industrially manufactured and easily 

assembled with other facade elements. The thermal conditions and wind loads were asessed 

assuming that the building will be constructed in Luleå. The outside glass layer thickness has been 

designed from the load combinations in which the wind pressure was the dominant quasi-static load. 

The stresses to which the glass layer is exposed has been calculated both analytically and with the 

finite element method.  

The facade element consists of three glass layers and a wooden frame. The outside glass plate is 

laminated and is 14.8 mm thick. The other two are tempered glass plates with a thickness of 4 mm 

each and two air slots of 18 mm between the glass layers. The tempered glass is treated with a low-

emission layer. The U-value of the facade was calculated to be 0.68 W/m2K using the software 

Spectrum. 

Laminated wood was used for the wooden frame and goes around the four edges of the glass plates. 

Each section of the frame is designed as a U-beam with a length of 3 meters. The façade elements 

are connected to the wooden module with 8x300 mm screws through the U-beam. The web 

thickness of the U-section was dimensioned to avoid cracking due to drilling. The top and bottom and 

flange of the U-beam is 100 mm wide and has a thickness of 20 mm. Their purpose is to hold the 

glass plates in position. Between the glass and the flange, an acrylate adhesive is applied that 

connects the materials. 
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1 Inledning 
I kapitlet inledning ska problemet eller uppgiften som examensarbetet grundar sig på preciseras. Här 

presenteras de ramar och ämne som arbetet förhåller sig inom och ger läsaren en förståelse i varför 

detta arbete är relevant och dess forskningsområde. Detta examensarbete har till uppgift att 

presentera en utformning av en fasad i materialen glas och trä samt att utreda hur den kan fästas till 

en trämodul. Fasadelementet ska produceras och konstrueras industriellt i fabrik och sedan levereras 

i ett stycke till byggarbetsplatsen.  

1.1 Bakgrund  
Miljötänk blir mer och mer populärt och vi vill göra så litet avtryck naturen som möjligt. Vi vill leva 

energisnålt och använda oss av varor som transporterats så lite som möjlig. I Sverige har vi en stor 

tillgång till trä och det är därför viktigt att vi försöker använda oss av de resurser vi har. 

Idag bygg glasfasader nästan helt uteslutande i materialen glas och stål. Därför vore det intressant att 

se om stålramen för en glasfasad kan bytas ut mot trä.  

1.2 Syfte 
Syftet är att utvärdera olika lösningar för hur en fasad av materialen glas och trä kan konstrueras. 

Genom att undersöka hur dessa material beter sig i kombination med varandra och utvärdera 

tidigare forskningsresultat, ska sedan en glasfasad utvecklas. Glasfasaden ska i fabrik infästas till en 

trämodul och transporteras i ett stycke. Beräkningar ska även presenteras för hur fasaden fungerar 

för vindlaster, egenvikt, infästningar och värme. 

 

Specifika kriterier för fasaden: 

- Klara dagens energikrav 2017 

- Klara påverkande laster, egenvikt samt vindlast i Sverige 

- Estetiskt tilltalande 

- Möjlig att fästas i modul 

- Kunna konstrueras och produceras industriellt 

- I största möjliga mån bestå av glas och trä 

- Enkelt kunna sammanfogas med andra modulelement.  

 

Examensarbetet ska även uppfylla kursmålens syfte med att driva ett självständigt arbete med hjälp 

av de kunskaper som inhämtats under studieåren. Datamaterialet som samlas in och det praktiska 

arbetet som ska genomföras, ska bedrivas på ett ingenjörsmässigt sätt och analyserna ska bygga på 

vetenskapliga fakta. 
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1.2.1 Problemformulering 

Följande huvudfråga med tillhörande underfrågor kommer behandlas.  

 

”Kan glasfasader fungera på ett hus med trästomme”  

 

- Hur beter sig materialen i kombination med varandra?  

- Problem som kan uppstå i samband med rörelserna i materialen.  

- Förslag på möjlig fasadkonstruktion. 

- Infästning i modul. 

- Lösning på sammansättning av fasadelementen. 

- Vindberäkningar för fasaden 

- Energiberäkningar för fasaden.  

 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningarnas syfte är att skapa en ram som hindrar att rapporten blir för stor samt att se till att 

rapporten håller ihop.  

I denna rapport kommer enbart följande områden att avhandlas: 

Energikrav, vad är dagens energikrav för ett flerbostadshus och hur kan fasaden konstrueras för att 

klara dessa.  

 

Påverkande laster, dimensioneringen av fasaden kommer baseras på kalkyler av laster som påverkar 

fasaden.  

 

Design, utformningen på fasaden kommer ske efter krav från företaget Obos. Material som fasaden i 

huvudsak önskas bestå av är glas och trä. Fakta från litteraturstudier om dessa kommer presenteras 

vilket senare resulterar i fasadkonstruktionens design.   

 

Infästning i modul, Fasaden utformas för att vara både självbärande och låta lasterna tas upp av 

modulen. 

 

Industriell produktion. Genom litteraturstudier kommer fakta tas fram som sedan bearbetas för att 

ta fram ett förslag på konstruktion.  Förslaget ska anpassas så fasadelementet kan sammanfogas med 

andra modulelement.  

Funktionskrav inom brand, fukt och ljud tas inte upp, ingen hänsyn tas till regntäthet. 

1.4 Kontext 
Innovationsmiljön Smart Housing Småland startade sommaren 2013 med ambitionen att i samverkan 

med offentlighet, näringsliv och akademi skapa en innovationsmiljö med användaren i centrum. Med 

kombinationen glas och trä skapas ett smart och hållbart boende i en utvecklad byggd miljö. Behovet 
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av att bygga yteffektivt, hållbart, energieffektivt, flexibelt och modernt är några av de utmaningar 

som Smart Housing Småland arbetar med. Projektet påbörjades i Småland där historiken och 

kunskapen samt råvaran trä och glas finns. Målet är en internationell innovationsmiljö som skapar ett 

ökat utbud av hållbara, attraktiva och konkurrenskraftiga bostäder på marknaden.  

High 6 är ett projekt som startade för att förverkliga forskningen som tagits fram i Smart Housing 

Småland. Trä och glas är de viktigaste grundmaterialen i High6 projektet.  

OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare och är drivande i projektet som genomförs i 

samarbete med Smart Housing och Arkitektbyrån Tengbom. High6 kommer att bestå av ca 36 

lägenheter av olika storlek som kommer att uppföras i Småland.  

Examensarbetet kommer vara en del i utformningen av fasadkonstruktionen för husmodulerna. För 

framtidsmöjligheten med en hållbar miljö samt ur en ekonomisk synpunkt är materialen glas och trä 

valda. 
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2 Teori 
Teorins uppgift är att ge en förklaring på hur berörda områden i rapporten hänger ihop samt att 

skapa en förståelse för läsaren om forskningsområdet. Theoria är det grekiska ordet för teori och 

betyder ”att titta på, åskåda” eller vara medveten om, motsatser mot att handla eller agera. Teorin 

åskådliggör vad som finns skrivet om de ämnen som är relevanta för forskningsfrågan samt tidigare 

erfarenheter, utveckling och kunskaper i ämnet. Uppsatsens teori kan sedan användas som ett 

bollplank till rapportens analys.  

Teorin för denna rapport har delats in i fem huvudavsnitt där avsnitt ett till tre behandlar fakta om 

glas, trä och lim. Avsnitt fyra behandlar stabilisering och belyser viktiga iakttagelser för 

konstruktionen. Avsnitt fem går djupare in på de beräkningar som kommer vara relevanta för 

framtagandet av fasadkonstruktionen. 

2.1 Glas 
Kristallisering av ett material innebär att jonerna eller molekylerna bildar en ordnad struktur som 

upprepar sig. Då glaset inte har någon bestämd smältpunkt har molekylerna svårt att finna sin plats i 

kristallstrukturen då glaset kyls ner och stelnar. Bindningar bryts, bildas och blir ostrukturerade under 

tiden då glaset stelnar. I denna process bildas glasets oregelbundna struktur. Glas är ett amorft 

material då det inte har en exakt smältpunkt utan blir mer och mer flytande under högre 

temperaturer. Detta ger glasets formbara egenskaper (Karlsson & Nordlund, 2005). 

Glasets viktigaste delar är sand, soda och kalksten, dessa har använts sedan urminnes tider och är 

fortfarande de viktigaste komponenterna vid glastillverkning. När glas svalnar hårdnar materialet och 

blir sprött utan att kristallisera sig. Glas kan ses som en underkyld vätska men uppfattas som ett fast 

material då det mänskliga ögat inte kan urskilja den trögflytande vätskan. Glasbildare, flussmedel och 

stabilisatorer är de störta beståndsdelarna för glas, metalloxider kan även tillsättas för att få ett 

färgat glas. 

2.1.1 Glasbildare 

Den vanligaste glasbildaren är kiseloxid och finns i upp till 80% av alla glastyper. Glasbildarens ger 

glaset dess egenskap att bilda en underkyld smälta, dvs att glaset inte kristalliserar sig vid 

avsvalningen. Sanden som används vid glastillverkning kallas för glassand och är den viktigaste 

råvaran för 𝑆𝑖𝑂2 (Adamsson & Backman, 1975). 

 

2.1.2 Flussmedel 

Smälttemperaturen för glaset sänks genom att tillsätta flussmedel som sänker viskositeten.  I denna 

process försämras glaset tålighet mot snabba temperaturväxlingar och dess kemiska resistens.  

Natriumoxid är det vanligaste flussmedlet där den viktigaste råvaran är kalcinerad soda 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 

(Adamsson & Backman, 1975).  

 

2.1.3 Stabilisatorer 

Stabilisatorernas uppgift är att öka glasets resistens. Kalciumoxid är den mest använda stabilisatorn 

och kommer som råvara ur naturlig kalksten eller krita. Tillsammans med kalciumoxiden kan även 

magnesiumoxid användas i små mängder. Denna kombination gör att glaset kan betraktas som 
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längre, glaset stelnar långsammare vid bearbetning. Vid tillverkning av planglas är denna 

kombination ytterst viktig då kristallförmågan hos glaset påverkas och bearbetningstemperaturen 

sänks utan risk för avglasning (Adamsson & Backman, 1975).   

 

2.1.4 Lamellglas 

Laminerat glas används främst i bilvindrutor, skyltfönster, utställningsmontrar men även som 

säkerhetsglas (Adamsson & Backman, 1975). Framställandet av lamellglas sker genom en 

sammansmältning av två eller flera glasskivor med polyvinylbutular (PVB). Plastfolien, PVB hindrar 

glaset från att falla isär om glaset brister, på så sätt hindras vasst glassplitter från att flyga iväg. För 

att glaset skall smältas samman med folien utsätts glaset för högt tryck och värme. (Dzafic & 

Holmberg, 2011)  

2.1.5 Härdat glas 

Härdat glas tillverkas genom värmebehandling, tryckspänningar uppstår i glasskivans yttre delar när 

glaset värms till 600C för att sedan kylas ned. På så sätt skapas en dragspänning i den varma kärnan 

när den långsamt svalnar. När glaset förspänns ökar böjdragshållfastheten med 4–5 gånger. Härdat 

glas tål väder och hög värme mycket bra, men kan inte bearbetas efter härdning. Det är därför viktigt 

att alla mått är förbestämda då tillskärningen måste ske innan härdningsprocessen.  Härdat glas 

klassas som ett säkerhetsglas (Dzafic & Holmberg, 2011).   

2.1.6 Solskyddsglas 

Solinstrålning kan vara ett stort problem för byggnader med stora glaspartier som bländar och 

släpper in mycket värme men som inte är eftertraktad under sommartid (Dzafic & Holmberg, 2011).  

Absorberande och reflekterande är två olika typer av solskyddsglas som påverkar ljuset på olika sätt. 

De reflekterande glasen fungerar som en spegel genom att reflektera bort strålning, istället för att 

absorbera den. Glasen beläggs med en hinna av metall tillexempel oxid. Dock förekommer 

fortfarande för denna typ av glas en stor del absorption av ljus.  Absorberande glas har en förmåga 

att absorbera ljuset och har därmed en mycket liten del reflektion. Glaset är färgat antingen i 

glasmassan eller med en färgad hinna utanpå glaset. Idag finns det glas som ger en utsikt likvärdig 

med vanligt fönsterglas men som fortfarande håller solljuset ute (Carlson 2005). 

2.1.7 Isolerruta 

En isolerruta består av två eller flera skikt som skils åt av slutna luftmellanrum bestående av ren, torr 

luft. Isolerrutor kan skiljas i tre olika typer: 

Metallförsedda eller lödda rutor 

- Helglasade med sammansvetsade kanter 

- Limmade rutor 

2.1.7.1 Limmade isolerrutor 

Under 30-talet börjades det beslutsamt forskas på möjligheterna att använda organiskt material för 

att foga samman glas till isolerrutor. Twindow var den första stora satsningen som hade en mellanlist 

av galvaniserat stål fogad till glaset med en plastisk butylmastik. Butylmastikens uppgift var att 

fungera som tätlist då glasen hölls på plats av en utvändig klämlist av stål. Limmade isolerrutors 
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genombrott kom då kallvulkaniserat 2-komponent polysulfidfogmassor togs fram, detta var ett 

perfekt förseglingsmaterial för isolerrutor. 

Utvecklingen fortsatte sedan med lådprofiler av aluminium som distanselement som tillät rutorna att 

travas på varandra för att sen förseglas snabbt.  

De moderna limmade isolerrutor som vi använder idag bygger på samma princip. Idag är 

funktionskraven hårdare och materialen har vidareutvecklats. Flexibiliteten som 

tillverkningsprocessen erbjuder idag gör seriestorlekarna nästan helt oberoende. Dubbel eller 

trippelrutor är lätta att variera samt val av glas. Isolerrutor finns idag i många, mer eller mindre 

fantasifulla utformningar (Adamsson & Backman, 1975).  

2.1.7.2 Lågemissionsskikt  

Lågemissionsskikt är ett tunt skikt som tagits fram genom forskning och utveckling de senaste åren. 

Skiktet kan reducera värmeförluster genom klimatskalet från insidan, eller från utsidan hindra att 

solstrålning passerar klimatskalet. I fönster med flera lager glas kan olika typer av skikt placeras på 

glaspanelerna och på så sätt uppnå skiktets båda egenskaper. Genom att använda båda dessa skikt 

kan oönskad uppvärmning samt kylning av rummet minskas. För treglasfönster placeras vanligtvis 

inte ett skikt på fönstrets mittenglas. Detta för att hindra att strålning som absorberas i mittenglaset 

ger oönskad uppvärmning, detta kan leda till termisk stress som i sin tur kan framkalla sprickor i 

glaset.  

Vanligtvis består skiktet av tenn eller silveroxid, tennoxiden har en hård yta som inte lätt repas och 

kan därför placeras på fönstrets utsida. Silveroxiden är till skillnad från tennoxiden mjuk är därför 

bäst placeras på insidan mellan två glasrutor där den kan skyddas. Ljusgenomsläppligheten blir något 

försämrad vid användandet av lågmissionsskikt, men med dagens moderna fönster kommer 

ljusgenomsläppligheten upp i bättre värden än äldre typer av fönster. Vinsten med ett skikt placerat 

på fönstrets insida motsvarar ungefär värdet av en extra luftspalt. Detta innebär att treglasfönster 

utan lågemissionsskikt har samma u-värde som ett tvåglasfönster med lågemissionsskikt. (Karlsson, 

2014) 

2.1.8 Regler för glaskonstruktioner 

För att förbättra säkerheten vid användandet av glasfasader har det tagits fram branschregler för 

vilken typ av glas som bör användas. Om nivåskillnaden mellan golv och mark överstiger 0,5m ska ett 

av de inre glasen i glasfasaden bestå av lamellglas eller härdat glas. För avstånd som uppgår till minst 

800mm över golv måste lamell respektive härdat glas användas, om ett annat typ av glas används 

kan fasaden förses med ett 800mm högt räcke (Boverkets byggregler [BBR], BFS 2011:6)  

Beroende på infästning består oftast det yttre fasadglaset av härdat glas eller lamellglas. Vid 

punktinfästning bör lamellglas användas som genom dess uppbyggnad minskar risken för att glaset 

lossnar (Carlson, 2002). 

Enligt Boverkets byggregler (BBR, BFS 2011:6) avsnitt 8:35 Glas i byggnader, ska oskyddade glasytor 

som är placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, utformas för att begränsa risken för 

personskador. Glasytor och infästningar ska tåla den dynamiska påverkan av en människa. 

Klassindelning samt information som beskriver provningsmetoden för ett motstånd mot tung stöt 

samt finns i SS-EN 12 600.  
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8:351 Skydd mot sammanstötning, beskriver att stora glasytor i dörrar eller glasytor som kan 

förväxlas med en dörr eller öppning ska tydligt markeras. Markeringarna rekommenderas att avvika 

mot bakgrunden och vara synliga för både sittande och stående personer.  

8:352 Skydd mot fall genom glas, hänvisar till att glasytor utformas för att begränsa risken för fall ut 

genom glasytan. Risk för fall kan anses finnas då  

– fallhöjden är mer än 2,0 meter till underliggande mark eller golv  

– avståndet mellan glasytans underkant och golvet är mindre än 0,6 meter.  

Laminerat säkerhetsglas enligt avsnitt 8:353 kan fungera som skydd.  

Enligt Boverkets byggregler (BBR, BFS 2011:6) avsnitt för säkerhet och råd som berör glas avsnitt 

8:353 skydd mot skärskador, ska glasytor utformas för att begränsa risken för skärskador. De 

allmänna råden hänvisar till att använda termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150–2, som 

klarar lägst klass 1(C)3 eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2, 

enligt säkerhetsklassen SS-EN 12600. Dessa säkerhetsglas rekommenderas att användas för: 

- Glasräcken. 

- glasytor i entréer och kommunikationsutrymmen om avståndet från glasytans underkant till 

golvet eller marken är mindre än 1,5 meter,  

- glasytor i enskilda bostadslägenheter om avståndet från glasytans underkant till golvet eller 

marken är mindre än 0,6 meter. 

 

2.1.9 Utvidgning vid värme 

När en glasskiva utsätts för likformigt fördelad uppvärmning sker utvidgningen jämt fördelat i alla 

riktningar.  Fram tills transformationsintervallet sker värmeutvidgningen linjärt. När det 

transformations tillståndet nås övergår glaset till ett visköst tillstånd och utvidgningskoefficienten 

ökar kraftigt (Karlsson & Nordlund, 2005). Detta intervall ligger enligt Adamsson och Backman (1975) 

i temperaturområdet 520°C till 550°C. För att en byggnad ska klara temperaturer upp till 1000°C vid 

en brand används specialglas.  

 

2.1.10 Brandskydd 

I boverkets byggregler finns krav som gäller för utrymningssäkerhet, brandskydd och försvårande av 

brandspridning inom och mellan byggnader. Stora öppningar är i dagens arkitektur populärt då 

mycket dagsljus släpps in. För att klara säkerhet och brandkrav finns många multifunktionssystem. 

Genom att bygga in passiv sektionering i väggar, glaspartier och fönster kan en brand hållas isolerad. 

Brandskydd för glas mäts i perioder om 30 minuter beroende på isolering och täthet. För att få ett 

godkänt system måste glaset vara brandskyddsklassat och även ramen i kombination med glaset 

(Pilkington, u.å).  

2.1.11 Fuktkrav 

Enligt Boverkets byggregler (BBR, BFS 2011:6) bör projekteringsskedet verifieras med hjälp av 

fuktsäkerhetsprojektering. Genom att i planeringen av byggprocessen ta hänsyn till fuktsäkerheten 
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för byggnaden kan fuktskador minskas eller uteslutas. Byggprodukter och byggmaterial bör under 

byggtiden skyddas mot smuts och fukt.  
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2.2 Trä 

2.2.1 Limträ 

Byggnader konstruerade med limträ ger många gånger ett unikt och tilltalande utseende och bidrar 

även till värdeskapande inre och yttre miljöer. Träts höga hållfasthet i förhållande till dess egentyngd 

skapar möjlighet till långa spännvidder. Den låga egentyngden ger även mindre transport och 

monteringskostnader (Svenskt Trä, 2016). 

Limträ har tillsynes låga tillverkningskostnader och bibehåller sin ursprungliga kvalité i normala 

temperatur och fuktförhållanden. Brand och värmeisoleringsförmågan är även god vilket är viktigt i 

både privata samt offentliga byggnader. Träts egenskaper reducerar inverkan av kondens samt 

köldbryggor. 

Materialets anpassningsbarhet tillåter en flexibel produktion som möjliggör tillverkning av 

individanpassade konstruktioner men även bågformade konstruktioner. Kostnaden av dessa blir i 

nästa alla fall även mer ekonomiska jämföres vis med andra material som stål.  

En vanlig föreställning av limträkonstruktioner är modulbyggnader. Limträts egenskaper gör det lätt 

att användas i förtillverkande konstruktioner som snabbt och enkelt kan monteras på plats. De 

förtillverkade delarna kan med traditionella och enkla metoder sammanfogas oberoende av årstid 

eller väderförhållanden. Träbyggnader som behandlas på rätt sätt kan bli flera hundra år gamla tack 

vare materialets goda hållbarhet (Svenskt Trä, 2016).  

2.2.1.1 Hållfasthet och styvhet 

Limträts hållfasthetsegenskaper beter sig på samma sätt som hos vanligt trä enligt Svenskt Trä 

(2016). Hållfastheten varierar med vinkeln mellan spänningen och fiberriktningen (ortotropi). När 

belastningen eller fuktkvoten ökar, minskar hållfastheten. 

Om en komponent tillverkad av limträ jämförs med en komponent från konstruktionsvirke, har 

limträt en bättre genomsnittlig hållfasthet och mindre spridning. En kvist eller fingerskarv är 

vanligtvis den svagaste delen i ett tvärsnitt, utifrån denna bestäms virkes hållfasthet. Därför kan 

hållfastheten mellan olika virkesstycken ha en stor spridning. I en limträbalk förstärks dessa partier 

då olika lameller med olika hållfasthetsklasser blandas, risken att dessa svaga punkter sammanfaller 

är mycket liten. 

När en balk brister är det nästan alltid på grund av en fingerskarv eller en kvist på balkens dragna 

sida. Brottet betraktas som ett sprött brott, balkens slutliga brott inträffar på grund av stukning på 

balkens tryckta sida men detta förändrar inte dess spröda karaktär.  

Med ett sprött brott menas att spänningar som uppkommer inte kan omfördelas under 

brottförloppet och bärförmågan uppnås då spänningen i en viss punkt passerar det kritiska värdet. 

Stora balkar har en benägenhet att ha lägre hållfasthet än små balkar då sannolikheten att balken 

innehåller ett fel ökar när balkens volym ökar, denna effekt kallas för Weibulleffekten. 

Hållfastheten och styvheten för limträt ligger till grund för dimensioneringen för Eurokod 5.  Om 

hållfastheten antas vara normalfördelad kan 𝑓𝑘 beräknas från ekvationen: 

𝑓𝑘 = 𝑓𝑚𝑒𝑎𝑛 − 𝑐 ∗ 𝑠   (2.1) 𝑓𝑘 = ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛

     𝑓𝑚𝑒𝑎𝑛 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡
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     𝑠 = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒

     𝑐 = 𝑘𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

Koefficienten c  beror på hur det karakteristiska värdet definieras, vilken fraktil som har använts. De 

antal provresultats som använts för att modellera normalfördelningen samt om värdet av 

standardavvikelsen är känt eller uppskattat. 

Standardavvikelsen är ett statistiskt mått på spridningen för de värden som mätts upp. Limträts 

karaktäristiska hållfasthet avgörs inte enbart på medelvärdet utan även hur mycket provresultaten 

skiljer sig åt samt hur många prover som testats. Hållfasthetsvärdet vid dimensionering representerar 

den lägre 5-procentfraktilen. Denna fraktil menas med de värde som statistiskt 5 av 100 provstycken 

inte kommer uppnå till. Värdet för c är 1,75 om antalet provstycken är många.   

På samma sätt beräknas den karakteristiska styvheten som används vid deformationsanalys i 

bruksgränstillstånd. Med bruksgränstillstånd menas elasticitetsmodulen samt skjuvmodulen. Dock 

används medelvärdet som utgångspunkt i stället för 5-procestsfraktilen. För beräkningar av 

hållfastheten används styvhetsvärdet medans 5-procentsvärdet används för att beräkna knäckning 

(Svenskt Trä, 2016).   
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2.2.2 Modul 

2.2.2.1 Geometri  

Volymelementen kan placeras vinkelrätt och parallellt efter husets längdriktning, på så sätt får de 

yttre planmåtten för byggnaden en obegränsad variation. 

Byggnadhöjden som fasaden ska beräknas efter är 6 våningar. För volymelement är idag den 

maximala höjden 6–8 våningar. För 8 våningar består de två nedre våningarna av till exempel betong. 

De faktorer som begränsar hushöjden är horisontalstabiliseringen och upplagstrycket i de nedersta 

våningarna. 

2.2.2.2 Mått och struktur 

Transportbestämmelserna ger ett breddmått på 4150 mm som inte kan överskridas för modulen. 

Normalt är det yttre höjdmåttet för modulen 2980 mm vilket ger en inre rumshöjd på 2500 mm. Det 

maximala invändiga måttet är 8700 eller 9600 mm beroende önska modullängd för projektet. 

De yttre väggarna i modulen är lastbärande. Innertak och bjälklag är inhängda i väggarna. De 

mellanväggar som eventuellt placeras mellan bjälklag och innertak kan inte bära last.  

2.2.2.3 Mått för volymelement 

Måtten för modulen varierar beroende på projektet, för detta arbete har följande mått använts. 

Inre funktionsmått  

Bredd: 3700 mm  

Höjd: 2600 mm  

 

Yttre mått 

Bredd: 4150 mm  

Höjd: 3080 mm  

Längd: 8700 mm 

2.2.2.4 Väggar 

För modulen finns tre alternativa väggar som tar upp laster, korridorväggar, lägenhetsskiljande 

väggar och ytterväggar. Fasadelementet kan fästs längsmed långsidan på en yttervägg eller på 

kortsidan av trämodulen.  

 

  



12 
 

2.3 Lim  
Lim är ett samlingsnamn för produkter som är skapade för att foga samman fasta material, dessa 

material kan till exempel vara betong, metaller, plast, glas eller trä.  

Trä och glas är båda material som krymper samt utvidgar sig när temperaturen varierar. Därför är lim 

ett bra komplement för att sammanfoga dess material. Limmet skapar en elastisk fog som verkar 

mellan glaset och trät. 

Idag finns ingen teori som kan förklara alla fall av limningseffektens uppkomst men med en enkel 

förklaring kan skedet beskrivas med mekanisk samt molekylär vidhäftning se figur 1 (Burström, 

2007).   

2.3.1  

2.3.2 Mekanisk vidhäftning 

Processen sker i två steg den mekaniska vidhäftningen och den mekaniska förankringen. 

Vidhäftningen sker då det flytande limmet tränger in i materialens porer och fördjupningar. När 

limmet sedan stelnar skapas den mekaniska förankringen som håller samman materialen. För att 

detta ska kunna ske krävs att limmets konsistens är anpassat efter materialets struktur, att limmet är 

flytande nog för att kunna tränga in i porerna och fördjupningarna. Glas har en fin och mycket slät 

struktur och därför ger den mekaniska vidhäftningen ett mycket begränsat bidrag till hållfastheten 

(Burström, 2007). 

2.3.3 Molekylär vidhäftning 

Teorierna på vad som exakt händer vid molekylär vidhäftning är många. Då processen sker på en 

mycket liten nivå är det svårt att bestämma det exakta skedet. År 1963 presenterades en teori för 

den molekylära vidhäftningen som fortfarande ger en mycket bra förklaring. 

• Om två material kommer tillräckligt nära varandra så förenas de. 

• Föreningen mellan dessa två material blir starkare än det svagaste av materialen (vid belastning i 

den miljö där föreningen skett). 

Kort förklarat innebär detta att en god vidhäftning erhålls då ett lim används som har lägre 

ytspänning än materialet som de limmas på. Viktigt är även att materialets yta kommer i kontakt 

med limmet innan det hinner stelna. Styrkan på kontakten (fogen) som uppstår mellan materialen 

beror på vilken typ av bindningar som skapas, hur nära materialen kommer varandra (Burström, 

2007).  

Figur 1 Limningseffektens uppkomst, Burström (2007) 
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2.3.4 Limförbandet 

Limförbandets uppbyggnad kan beskrivas på följande sätt. Den av dessa fem zoner som är svagast 

kommer vara den som avgör styrkan i förbandet vid belastning.  

 

 

 

1. M1. Material 1 (tillexempel 

glas) 

 

2. G2. Gränsskikt 

 

3. L3. Lim 

 

4. B4. Blandzon mellan lim och 

material 2 

 

5. M5. Material 2 (tillexempel 

trä) 

 

 

 

• Zon 1, 3 och 5s styrka bestäms av den inre hållfastheten (kohesionen) mellan material 1 och 

2 se figur 2.  

•  Zon 2, styrkan erhålls genom molekylär vidhäftning se figur 2. Kontaktområdet för zon 2 är 

mycket smalt närmast på molekylär nivå.   

• Zon 4, adhesion genom kombination av molekylär samt mekanisk vidhäftning. Tjockleken kan 

uppgå till hundradels eller tiondels millimeter se figur 2.  

Vätning är ett utryck som beskriver de molekylära avståndet mellan limmet och de limmade 

materialens yta. Ytspänningen i vätskor gör att de föredrar att ligga på ytan av ett material, istället 

för att sjunka ner i materialets fördjupningar. Detta sker om vätskemolekylerna är större än 

adhesionen mellan materialet och vätskan (limmet). Limmets vätande förmåga kan ibland uttryckas 

med begreppet randvinkel. En bra vätning har en låg randvinkel, en bra (låg) randvinkel menas med 

att limmet har en låg ytspänning (Burström, 2007).  

2.3.5 Sammansättning 

Ett lims funktion och resultat bestäms utifrån volymförhållandena mellan bindemedel, 

lösningsmedel, tillsatsmedel och fyllnadsmedel. Av dess är bindemedlet den viktigaste komponenten 

och dess uppgift är att bilda en bra vidhäftning mellan de limmade materialen. För att få ett bra 

resultat på limförbandet måste bindemedlets mekaniska egenskaper vara anpassade efter den 

Figur 2 Limförband i genomskärning, Burström 
(2007) 
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önskade hållfastheten. Vid limning av material som rör på sig måste limfogen vara elastisk. Lika så 

kan bara en orörlig limfog användas vid hårda spröda material som är fixerade. Limmet måste även 

vara anpassat efter förhållandena det ska verka i, fogen måste ha rätt egenskaper för att klara 

eventuell fukt eller vatten. För att öka användningsområdet för limmet samt för att förbättra dess 

egenskaper kan olika typer av bindemedel kombineras (Burström, 2007).  

Limmet innehåller även fyllningsmedel. Dess uppgift är att motverka krympning, fylla ut ojämnheter 

och porer samt att fylla ut innehållet och på så sätt göra limmet billigare. 

Applicering och vätning kallas för den flytande fasen. Den flytande fasens uppgift är att förenkla 

appliceringen samt att förbättra vätningen mot materialen.  

Tillsatsmedel kan vara vätningsmedel, dispersionsmedel eller ämnen som förbättrar beständigheten.  

2.3.6 Stelning 

Dispersion, lösningsbaserade och härdlim är de vanligaste limmen i byggtekniska sammanhang idag. 

Appliceringen av limmen sker när limmen är i flytande form. Stelningen sker sedan enligt tre följande 

steg: 

• Torkning 

• Härdning 

• Avsvalning 

2.3.6.1 Torkning 

Fasen torkning är då limmet övergår från flytande till fast form, vatten eller lösningsmedel avdunstar 

vilket sedan följs av en krympning.  

2.3.6.2  Härdning 

I detta steg sker en kemisk process i limmet. Härdningen påbörjas genom en temperaturhöjning eller 

via kontakt med fukt från luften eller materialets yta.  

2.3.6.3 Avsvalning 

Sker vid användning av ett fast lim. Vid upphettning blir limmet flytande och kan appliceras. Sedan 

påbörjas avsvalningen som pågår tills limmet återgått till sin fasta form. 

2.3.7 Applicering 

2.3.7.1 Enkellimning 

Med enkellimning menas att limmet bara appliceras på ett utav materialen. Appliceringen sker 

vanligtvis genom målning eller med hjälp av en tandad spade. Om limmet är lösnings eller 

dispersionsbaserat lim måste ett av materialen vara poröst så som betong eller trä. Innan limmet 

torkar måste sammanslagningen ske (våtlimning). Hållfastheten uppnår sin fulla kapacitet först när 

limmet är helt torkat. Tidsintervallet för torkperioden beror helt på materialens absorptionsförmåga 

samt temperaturnivån på omgivningen. Vid användning av smältlim krävs inte porösa material då 

hårdnandet har helt andra grundregler (Burström, 2007).  
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2.3.7.2 Häftlimning 

Metoden innebär att båda materialen limmas för att sedan torka tills limmet blir kladdigt. När limmet 

uppnått rätt kladdighet sammanfogas materialen och tilltrycks väl. Viktigt är att kontaktytan mellan 

materialen blir så stor som möjligt vid tilltryckningen. Kontaktytan måste vara nog stor för att en bra 

hållfasthet ska uppnås.   

2.3.7.3 Kontaktlimning 

Vid kontaktlimning uppnås en omedelbar, mycket hög hållfasthet. Limmet appliceras på båda sidorna 

av materialet. När allt lösningsmedel har avdunstat kan materialen fogas samman. Den totala 

hållfastheten uppnås några dygn efter limningen.   

2.3.8 Primer 

Släta material är i praktiken icke existerande, därför måste många gånger en primer användas. En 

primer kan läggas på ett material som ska sammanfogas med ett lim med hög viskositet. Yt-profilen 

på materialet jämnas då ut av primen och limmet får en bättre vidfästning. Med andra ord kan en 

primer förklaras som ett lättflytande lim. Ytan mättas först med en mycket lågviskös primer och 

genom att sedan appliceras ett lim, fårs bättre initialhållfasthet samt långtidshållfasthet. (Karlsson & 

Nordlund, 2005) 

Enligt Karlsson & Nordlund (2005), är ett tvåkomponentslim, polyuretanlim (BETASEAL X 2500) ett 

bra val för en infästning mellan gas och trä. Provresultaten från deras experiment visar goda resultat 

samt att hållfastheten för förbandet lever upp till tillverkarens angivna värden. Polyuretanlim är ett 

lim som idag används i bilindustrin, men fungerar bra i kombination med trämaterial. 

I rapporten Glas och trä i samverkan har Flygt, Lang, Lundstedt, Schander & Stålhandske (u.å.) testat 

tre olika typer av lim akrylat, polyuretan och silikon. Limmen valdes då deras egenskaper är mycket 

olika. Förbanden testades sedan med små provkroppar i skjuv och drag test i ett standardklimat. För 

att testa limförbandets styrka och för att på bästa sätt applicera limmet skapades speciella fixturer.  

Innan belastningsprovtagningarna påbörjades testades även ett av limmen i olika fuktiga klimat.  

Enlig Flygt et al, (u.å.)  var det akrylatlimmet som visade de bästa resultaten i både sjuv och drag 

testerna. Resultaten för detta lims snittyta uppgick till 4,5 MPa (megapascal) vid skjuvning samt 3,0 

MPa i drag.  
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2.4 Bärförmåga 

2.4.1 Glasruta 

Kraven idag för en väggs bärförmåga är 20kN i vertikal last per våningsplan, för de horisontella 

krafterna erfordras en förmåga på 5-10kN för att använda väggen som en stabiliserande del.  

Vid test kunde Flygt et al, (u.å.) se att ett väggelement bestående av en isolerruta på insidan, en 

bärande mittdel och ett skyddsglas ytterst kunde klara av en last på 180kN samt en horisontal last på 

ca 70kN. Värdarna är dock inte reducerade med en säkerhetsfaktor för belastning under en längre 

tid.  Väggprototypen testades med en vertikal, horisontell eller en kombination av dessa båda 

belastningar. Resultatet visat att användandet av strukturell limning i trä och glaskomponenter ger 

pålitliga förband som ger de lastbärande delarna betydande styrka. 

Glas är ett linjärt elastiskt material, se figur 3. När det utsätts för spänning deformeras glaset till en 

viss grad och avstannar sedan. Materialet glas har ingen plastisk deformation utan återgår därför till 

sin ursprungliga form vid avlastning. Brottbeteendet för glas är sprött och inträffar plötsligt. När en 

last verkar på glaset deformeras det till dess interatomiska bindningar brister. Om lasten fortfarande 

är applicerad kommer en spricka spridas längs glaset och leda till brott (Button, 1993).  

Träts struktur kan liknas med rör placerade i en matris vilket bidrar till varför tryckhållfastheten är 

högre parallellt med fibrerna än vinkelrätt. När trä går till brott i drag sker genom två sätt, 

mittlamellen går sönder vilket leder till att fibern dras ut ur matrismaterialen eller att fibern dras av. 

Brottspänningen i drag parallellt med fiberriktning kan uppgå till 100MPa, dock är brottet mycket 

sprött. Vinkelrätt mot fibrerna är brottspänningen i drag bara 0,5 MPa vilket är mycket lägre än den 

parallella riktningen. När trät utsätts för en för hög last i tryck börjar fibrerna röra sig mot varandra 

och drivs tillslut in i varandra. Tillståndet kan liknas till ett plastiskt tillstånd och när det är uppnått 

kan trät inte längre bära den ursprungliga lasten. Tryckhållfastheten parallellt med fibrerna är 

omkring 80MPa medans vinkelrätt mot fibrerna är 35 MPa (Bergkvist, 2015).  

Figur 3. Arbetskurva för glas, trä och stål 
vid dragpåkänning (Button & Pye, 1993). 
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2.5 Stabilisering 
Stabiliserande system konstrueras för att ta upp interna samt externa krafter i horisontell riktning. 

Horisontella krafter kan till exempel vara en snedställd pelare (intern) eller vindlast (extern). 

Konstauktioner som påverkas av externa eller interna krafter måste överföra dessa till byggnadens 

undergrund. Genom att utnyttja skivans skjuvhållfasthet eller sätta in tryck eller dragstag kan 

krafterna transporteras genom byggnaden.   

2.5.1 Skivverkan: 

 

Figur 4 påverkande krafter för skivverkan, Johansson et al. (2014) 

För väggar används vanligen skivverkan för stabilisering av horisontella vindlaster.  Skivverkan 

innebär att ett konstruktionsskikt tar upp krafter i sitt eget plan. För att ett material ska kunna 

användas som skivmaterial måste det vara tillräckligt tjockt för att inte buckla. 

Skivverkan kan enlig Höglund (2000) utnyttjas för att genom skivverkan i väggar föra ned laster från 

takskivan till grunden.  

Genom att använda skivor vid dess tillfällen kan material besparas samt att det ger mer 

arbetstekniskt enkla konstruktioner.  Ett exempel på detta är att ersätta diagonalsträvor i ytterväggar 

mot skivor. Skivverkan får inte användas om stommen och skivan utsätts för stora 

temperaturskillnader. När stora temperaturskillnader uppkommer kan tvingade påkänningar uppstå, 

dessa påkänningar kan i sin tur skapa rörelser i materialen. Undantag från detta kan ske om man 

betraktat detta vid dimensioneringen och även kan påvisa att rörelserna är små.  

Gips och spånskivor är två material som mestadels används idag som skivbeklädnad. De 

byggnadselement som skivor används i är vanligtvis bjälklag, takkonstruktioner och väggar. En 

egenskap som är gemensam för nästan alla typer av skivor är deras styvhet vid belastning i skivans 

eget plan, men när skivan belastas vinkelrät är böjstyvheten betydligt mindre (Isaksson, Mårtensson, 

& Thelandersson, 2005). 

Enligt Karlsson & Nordlund (2005) kan användandet av glas som en stabiliserande skiva vara möjligt. 

Glas har egenskaper som ett sprött material och påvisar därför ett sprött brott, glas är trotts detta ett 

relativt styvt och starkt material. Skjuvhållfastheten för glas är relaterat med dess tjocklek. Högre 

skjuvhållfasthet kräver en ökad tjocklek. Rapportens syfte var att påvisa om ett stabiliserande system 

kunde skapas av glasskivor. Genom försök påvisades att det bör vara möjligt men frågan var inte 

besvarad fullt ut.  Under försöken kunde ingen skillnad urskiljas mellan härdade och vanliga 

glasskivor i hållfasthet. Egenskaper för olika glas är mer avgörande när det kommer till slagtålighet 

eller brottbeteende.  
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2.6 Värme 
Värmetransporten i en konstruktion sker från områden med högre temperatur till områden med 

lägre temperatur. När de termiska förhållandena i en byggnad undersöks måste hänsyn tas till att 

värmetransporten kan ske på olika sätt. För fasta homogena material sker värmetransporten genom 

ledning, värmen leds från varmare områden till kallare. Strålning och konvektion är två andra sätt 

som värmetransport kan ske genom. De sker i material som är fasta eller med porer som även 

innehåller gas eller vätska.  

2.7 Vindlast 
Vindlast är en dynamisk last som verkar med en viss hastighet mot en byggnad.  Vid dimensionering 

antas vindlast vara en variabel bunden last. Vinden och dess hastighet omvandlas till en last mot 

byggnaden, på så sätt kan byggnaden dimensioneras för att stå emot vindkraften. En bunden last har 

en bestämd spridning över rummet medans en variabel last varierar med tiden.  Riktningen för lasten 

är därmed alltid densamma men verkar med varierande intensitet. Vindlast kan därför uttryckas som 

”kraft per ytenhet riktad vinkelrätt mot den aktuella ytan” (Isaksson, et al., 2005, si 50).  

Hur stor påverkan vindlasten har på byggnaden beror på dess dynamiska egenskaper. För utvändig 

vindlast beror formfaktorn på byggnadens form och storlek, delas upp i lokala samt globala faktorer. 

På ett byggnadsverk verkar vindlasten som direkt tryck eller som sugkraft på yttre ytor.  

Hastighetstryck för vind. 

Det karakteristiska hastighetstrycket, 𝑞𝑝(z) är ett karakteristiskt värde på vindens hastighetstryck. 

Anges på höjden (z) som innefattar påverkan av hastighetstryckets medelvärde och dess 

korttidsvariationer, se ekvation.  

      (2.2) 

 

 

Vindturbulens. 

Turbulensintensiteten, 𝐼𝑣(𝑧) definieras på höjden z som turbulensens standardavvikelse, dividerad 

med medelvindhastigheten. 

 

      (2.3) 

 

 

 

Höjdberoende 

Medelvindhastigheten 𝑣𝑚(𝑧) på höjden (z) över mark beror på terrängens råhet och topografi samt 

på referensvindhastigheten  

      (2.4) 

𝑞𝑝(𝑧) = [1+7𝐼𝑣(𝑧)]
1

2
𝜌𝑣𝑚

2(𝑧) = 𝐶𝑒(𝑧)𝑞𝑏 

𝐼𝑣(𝑧) =
𝜎𝑣

𝑣𝑚(𝑧)
=

𝑘I

𝐶0(𝑧) ln
𝑧
𝑧0

 

𝐶0(𝑧) = är topografifaktorn, med värdet 1,0  

𝑘I = är turbulensfaktorn, som kan ges i den nationella bilagan. Rekommenderat värde är kI = 1,0 

𝑣𝑚 = 𝐶r(𝑧)𝐶0(𝑧)𝑣𝑏 

𝜌 = Rekommenderat värde är 1,25 kg/m³ . 

𝑣𝑏 
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     är referensvindhastigheten. Definierad som en funktion av vindriktning och årstid på 10 m höjd 

över marken.  

Terrängens råhet 

Råhetsfaktorn, 𝑐𝑟(𝑧), beaktar variationen i medelvindhastigheten på byggnadsplatsen och beror på 

höjden över markytan samt markens råhet på lovartsidan om byggnadsverket.  

      (2.5) 

 

𝑘𝑟 är terrängfaktorn, som beror av råhetslängden z0 

      (2.6) 

 

𝑞𝑏 är referenshastighetstrycket  

      (2.7) 

 

𝐶𝑒(z) är exponeringsfaktorn, som beräknas enligt ekvation (2.8) 

 

      (2.8) 

 

Den största karakteristiska vindlasten multipliceras med en partialkoefficient för att få den slutgiltiga 

vindlasten.  

𝑄𝑑 = 1,35𝐺𝑑 + 1,5𝑊𝑘     (2.9) 

 

 

  

 

𝐶𝑟(𝑧) = 𝑘𝑟 ln
𝑧

𝑧0
 

𝑘𝑟 = 0,19 (
𝑧0

𝑧0III
)

0,07

 

𝑣𝑏 

𝑞𝑏 =
𝜌𝑣𝑏

2

2
 

𝐶𝑒(𝑧) =
𝑞𝑏(𝑧)

𝑞𝑏
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3 Metod 
Detta kapitel innehåller de tillvägagångsätt som använts för genomförandet av examensarbetet, hur 

processen gått tillväga för att lösa uppgiften. Här presenteras samt motiveras de olika metodiker som 

använts och hur de format arbetet. I detta kapitel visas även hur validiteten, reliabiliteten samt 

designen av arbetet har utförts för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat examenarbete. 

 ”En metod är alltså ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som 

kan bidra till att uppnå dessa är en metod.” (Holme & Solvang, 1997) 

3.1 Metod 
Arbetet kommer genomföras med studier från liknade arbeten och konstruktioner. Beräkningar för 

materialen, energi och vind samt infästningar kommer kalkyleras. Kontakt kommer hållas med 

sakkunniga inom området för att förstå de problem som uppkommer samt för att ge inspiration till 

nya möjliga lösningar. Data från liknande projekt kommer samlas in och utvärderas. Litteraturstudier 

kommer även att genomföras för att samla in relevant fakta för rapporten.  

3.2 Litteraturstudie  
För att få en djupare kunskap inom de behandlade områdena för examensarbetet inleds arbetet med 

en litteraturstudie.  Materialet i litteraturstudien införskaffas från databaser så som Google scholar, 

Diva samt Libris. Primära källor för examensarbetet kommer vara kurslitteratur samt vetenskapliga 

artiklar. Muntliga källor kommer även användas från till exempel handledare.  

I fasadelementet finns flera homogena skikt. Därför beräknas värmeflödet enskilt för varje skikt då 

varje material har ett eget värmemotstånd samt varierande tjocklek. Fasadelementet omsluts av luft 

på båda sidorna. Vid dessa ytor sker ett värmeutbyte genom konvektion och strålning. För att 

underlätta beräkningar har ett rimligt medelvärde för dessa tagits fram. 

Deduktion är en klassisk vetenskaplig metod som innebär att utifrån en referensram, som teori eller 

en modell formulera en hypotes som testas mot verkligheten genom observationer. 

Induktion utförs i motsatt riktning från deduktion. Genom observationer i verkligheten generaliseras 

en teoretisk referensram.   

Dessa två ansatser används ofta i kombination vid forskningsarbete och på så sätt har även detta 

arbete utformats. När de två ansatserna kombineras kallas det för abduktion.  

I detta arbete har en modell byggts upp genom att inledningsvis studera teorin, sedan forma ett 

första utkast och därefter har jag varit i kontakt med sakkunniga inom området för att hitta 

eventuella förbättringar och för att ge ett säkrare resultat. Arbetet har även bedrivits genom att 

studera exciterande glasfasader som gett inspiration och riktlinjer för de områden som antogs vara 

relevanta och därefter samlades data in. 

3.3 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Den data som samlas in kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ. Till kvalitativ data räknas ord 

och beskrivningar, den är väl detaljerad och rik på nyanser. Bearbetning för kvalitativ data sker 

genom analysmetoder som sker genom sortering och kategorisering. Kvantitativ data är till exempel 
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data som kan räknas eller klassificeras, färg, antal eller vikt. Bearbetningen för kvalitativ data sker 

genom statisk analys. För komplexa arbeten kan både kvalitativ och kvantitativ bearbetning av data 

behövas. (Höst, Regnell, & Runeson, 2006) 

Arbetet har utförts med en kvantitativ metod då resultaten på forskningen har mätbara resultat. 

Forskningen har baserats på kvantifierbara resultat utifrån ett första randomiserat försök. Förslag på 

fasader har tagits fram för att sedan testas med hjälp av beräkningar. Resultaten har sedan tolkats 

och modellen uppdaterats för att åter igen testas. De tester som utförts har varit beräkningar med 

efterföljande kontroll i datorprogrammet Spectrum. Beräkningar som utförts är vindlast, 

energiberäkningar och hållfasthetsberäkningar.   

3.4 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet. Om ett test utförs och får samma resultat vid upprepade 

försök har testet en hög reliabilitet. Validitet är ett mått på giltighet. När en fråga eller ett test utförs, 

ger det ett önskat resultat. Validitet är ett mått för hur bra ett test mäter eller beskriver det man vill 

få information om. Ett test eller en fråga som saknar reliabilitet saknar även validitet. Dock kan ett 

test eller en fråga ha en hög reliabilitet men sakna validitet. Samma svar kan fås vid upprepade frågor 

eller testtillfällen, men frågan ger inte det önskade svaret eller den information som testet var avsett 

att mäta. För korta projekt är det viktigt att utföra strikta tester utifrån projektets målformulering för 

att få en hög validitet. Målet är att någon annan ska kunna komma fram till samma resultat om den 

använder samma metod. (Bell, 2006) 

Reliabiliteten och validiteten för arbetet har säkrats genom flera olika moment. För beräkningar har 

gällande standarder kontrollerats och utförts därefter. Resultaten har kontrollerats flertal gånger för 

att få en hög reliabilitet.  

Fasaduppbyggandes validitet och reliabilitet har säkerställts genom bekräftelse av sakkunniga inom 

området samt genom att testa modellen i datorprogrammet Spectrum.  

Genom att studera trovärdiga vetenskapliga rapporter som kommit fram till liknande resultat har 

även reliabiliteten och validiteten ökat för arbetet. 

3.5 Genomförande 
Tillvägagångsättet för insamlandet av litteratur till litteraturstudien skedde i flera steg. Först besöktes 

skolans bibliotek för att finna litteratur om materialen trä och glas. Litteraturen undersöktes för att få 

en klarare bild av relevanta benämningar för materialens olika komponenter, typer och variationer. 

Därefter gjordes en stor sökning på skolans databaser för att finna relevanta vetenskapliga rapporter 

med intressant information. De vetenskapliga rapporterna granskades sedan i Mendeley där relevant 

information enkelt kunde markeras för att sedan undersökas igen vid senare tillfälle.  Bland de 

vetenskapliga rapporternas källor kunde fler liknande rapporter finnas och undersökas. Denna 

process pågick tills tillräcklig information var insamlad för att påbörja examenarbetet. Under arbetets 

gång har fler vetenskapliga rapporter tillkommit då nya områden tagits med i rapporten.  

Arbetet har utförts genom att kombinera flera olika metodiker som är både beskrivande, utforskande 

samt problemlösande. Fokus har också lagts på att noggrant analysera och förstå hur de olika 

material som bestämts för arbetet beter sig, vad de har för egenskaper samt hur de fungerar i 
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Figur 5. Stegsekvens över arbetets genomförande. 

kombination med andra material. Informationen som sammanfattats har sedan analyserats för att 

arbeta fram den slutgiltiga produkten.  Arbetet kan beskrivas enligt följande steg se bild 5. 

 

 

 

 

Litteraturstudie

Utvärdering

Fasadförslag 1

Kontroll validitet 

Kontroll av 
beräkningar

Granskning från 
utomstående 
kompetens

Fasadförslag 2

Kontroll validitet 

Kontroll av 
beräkningar

Fasadförslag3

Granskning från 
utomstående 
kompetens
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För att säkra att arbetet håller hög validitet har arbetet skickats till sakkunniga inom området som 

undersökt fasadförslagen och sedan återkommit med svar på föreslagna förbättringar. Genom att 

diskutera med ett flertal sakkunniga inom området angående glasfasadens uppbyggnad, har arbetet 

och rapporten kvalitetssäkrats då dessa ansett att uppbyggnaden är aktuell och rimlig. Därefter har 

utformningen av modulelementen samt beräkningarna uppdaterats. Varje uppdatering av glasdelen 

leder till en ny utformning samt kontroll av U-balken som håller samman glaset.   

3.6 Uppbyggnad fasad 
Första utkastet av fasaduppbyggnaden togs fram genom information från litteraturstudie. 

Tjocklekarna för fasadmaterialen vid första utkastet baserades på fakta från projekt i undersökta 

vetenskapliga rapporter. Storleken på fasadelementet bestämdes till 3x3m i yttermått för att få en 

estetisk utformning i form av en kvadrat, men även för att passa på långsidan och kortsidan av 

Lindbäcks trämodul som använts som referensmodul. Material som valts ut för fasaden är följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Beskriver de materialskikt som fasadelementet är uppbyggd av. 

 

 

Material 

Glasdel: 

Laminerat glas 

Pvb 

Laminerat glas 

Luftspalt 

Lågemissionsskikt Silveroxid 

Härdat glas 

Luftspalt 

Lågemissionsskikt Silveroxid 

Härdat glas 

 

Ramdel: 

Limträ 

Laminerat glas 

Pvb 

Laminerat glas 

Luftspalt 

Lågemissionsskikt Silveroxid 

Härdat glas 

Luftspalt 

Lågemissionsskikt Silveroxid 

Härdat glas 

Limträ 
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3.7 Beräkningar för dimensionering av den främre glasskivan 
För att bestämma tjocklekarna på materialen för fasadelementet måste olika metoder för 

beräkningar användas och dimensionerande krav för de olika delarna måste bestämmas. 

3.7.1 Hållfasthetsberäkningar för glasskivan 

Först påbörjades arbetet med att beräkna den yttre glasskivan. Den yttre glasskivan dimensioneras 

efter påverkan av det karakteristiska vindhastighetstrycket, 𝑄𝑑. Det statiska systemet för glasskivan 

antas vara fritt upplagd. Då följande punkter uppfylls för glasskivan kan Small strain theory används. 

Glasskivan är limmad i träramen och antas därför vara fritt upplagd. Detta betyder att 

kontakten mellan glaset och limmet inte kan uppta ett böjningsmoment. Vilket i sin tur 

betyder att limmet tillåter glaset att rotera i limträramen. 

- Glaset verkar i det elastiska området vilket betyder att ingen plastisk deformation sker.  

- Skivan har två sidor (längd och bredd) som är dominerande i storlek jämfört med skivans 

tjocklek.  

- Glas kan användas då metoden lämpar sig för strukturer som är byggda av relativt stela men 

elastiska material som stål eller betong där målet är att minimera dess deformation när de 

utsätts för en given last. 

 

Dimensioneringen av skivan har även skett enligt följande krav. Glasskivorna i fasaden får inte nudda 

varandra då de kan deformeras, avståndet mellan glasen är 18,5 mm vilket betyder att skivan inte får 

deformeras mer än 18 mm. Glaset har även dimensionerats efter den spänning som glaset maximalt 

kan uppta. Vindlasten som används är beräknad utifrån bruksgränstillstånd enligt SS-EN 1990.   

 

För att bestämma den maximala deformationen skrevs ekvationen om enligt följande: 
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Sedan sattes ekvation (3.3) och (3.4) in för att få den förenklade ekvationen (3.5) 
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När ett värde för böjstyvheten, D, beräknats bröts tjockleken, h, ut för att få det minsta måttet som 

tjockleken för glasskivan kan antas för att inte komma i kontakt med intilliggande glasskiva. 

Vindlasten som används är beräknad utifrån brottgränstillstånd enligt SS-EN 1990. 

 

     (3.6) 

 

     (3.7) 

 

Den beräknade tjockleken för glasskiva jämfördes med Pilkingtons produkter för att finna en 

matchande glasskiva. Därefter beräknades nedböjningen samt spänningen i glaset enligt följande 

ekvationer. Ekvationerna beräknas i mitten av glaset och då formen av glasskivan är en kvadrat och 

blir därför 𝑀𝑥 = 𝑀𝑦, endast en riktning behöver beräknas.  
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3.7.1.1 Total spänning i glasskivan 

Glasskivans totala spänning i mitten av glasskivan beräknas genom följande ekvation. Glasets 

egenvikt har en linjär fördelning mot höjden, därför är spänningarna i mitten av glasets höjd 

beräknade som vikten dividerat med två.  

𝜎𝑡𝑜𝑡 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 +
1,35𝐺𝑑

2

𝐴
     (3.11) 

 

3.7.2 Spänningar i glasskivan 

De dimensionerande kraven för den maximala utböjningen för den yttre glasskivan var avståndet 

mellan glasskivorna, luftspalten på 18 mm. Värdena för utböjningen samt spänningen i glasskivan 

beräknades enligt small strain theory och blev σmax = 13,4 MPa med utböjningen 17,14 mm. För att 

kunna jämföra resultaten från small strain theory skapades en Finita element modell se figur 7–10.  

Båda den analytiska metoden och Finita element betraktar ”thin shell elements” och använder sig av 

samma teori, Small strain theory. Metoderna betraktar även glaset som ett linjärt elastiskt material. 

Hur de löser jämnviktsekvationen skiljer sig mellan metoderna. Den analytiska metoden Integrerar 

lastekvationerna för att få fram värden för spänning och deformation. Finita element modellen 

bygger upp en stelhetsmatris från sammansatta element för att lösa jämviktsekvationen och därmed 

beräkna spänning och deformation. I programmet Abaqus skapades en 3D-modell som använde 

”shell element”. Geometrin för modellen var en 2,8x2,8 m skiva som är fritt upplagd. Längs skivans 

kontur definierades randvillkoren som linjära stöd. För modellen angavs en meshstorlek på 50 mm, 

vilket betyder att 3136 element genererades. Materialitet var linjärt elastiskt och en första orders 

analys användes. Elasticitetsmodulen som använts var 72 GPa. Lasten angavs i ett statiskt steg som 

en likformigt fördelad last över glasytan med en amplitud beskriven i ekvation (2.9). 

3.7.2.1 Spänningar enligt Von Mises yields kriterium 

Von Mises yield kriterium beräknar hur flera spänningar behandlas i en punkt. Genom att 

sammanställa spänningarna som verkar på glasskivan i alla riktningar och sedan beräkna dessa i en 

exakt punkt, kan ett diagram skapas för att se påverkan av alla sammanlagda spänningarna på glaset 

se figur 10.   

von Mises yield kriterium behandlar följande ekvationer. 

Generella plan-spänningar 𝜎𝑣 = √𝜎𝑥
2 − 𝜎𝑥𝜎𝑦 + 𝜎𝑦

2 + 3𝜏𝑥𝑦
2  (3.12) 

Principiella plan-spänningar 𝜎𝑣 = √𝜎𝑥
2 − 𝜎𝑥𝜎𝑦 + 𝜎𝑦

2   (3.13)  
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3.7.2.2 Ram och karm 

Ramen och karmen består av en u-balk av limträ. Balken uppgift är att hålla samman glasen samt 

fungera som den infästande delen mot modulen. Måtten för U-balken presenteras i figur 12. 

3.7.3 U-balken 

Den dimensionerande faktorn för U-balken är träskruven. För att balken inte ska spricka runt skruven 

beräknas tjockleken enligt följande ekvation. 

 𝑡𝑏𝑎𝑙𝑘 = 2(5𝑑𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣) + 𝑑𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣    (3.14) 

𝑡𝑏𝑎𝑙𝑘 = 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 𝑓ö𝑟 𝑏𝑎𝑙𝑘𝑒𝑛 

𝑑𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 𝑡𝑟ä𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣𝑒𝑛 

3.7.4 Infästning 

Infästningen av fasaden till modulen sker med träskruvar. Skruvanas längd är fastställda till att vara 

8x300mm för att nå genom U-balken in till modulens träregel. Skruvarna fästs längs hela 

fasadelementet med ett avstånd på 300mm. 

Infästningen mellan trä och glas utförs genom limning. I kapitel 3.3 redovisas ett antal olika limtyper 

och limsätt. Lim valdes därför att det ger en elastisk fog samt att glasskivan kan behållas intakt utan 

yttre påverkan. Det lim som hade bäst resultat i skjuv och drag enligt (Flygt et al., u.å.) för att 

sammanfoga glas och trä var akrylatlim.  Snittstyrkan för detta lim var 3,0 MPa (megapascal) i drag 

och 4,5 vid skjuvning. Som tidigare beskrivet testades (Flygt et al., u.å.) prototyp i horisontell och 

vertikal last. Testerna gav ett resultat som visade att en mycket god styrka kan uppnås för en 

strukturell limning i glas- och träkompositer och som även ger ett pålitligt förband.  

3.8 Värme 

3.8.1 Spectrum 

För att öka validiteten för utformningen av glaspartiet samt att säkerställa att beräkningarna är 

riktiga har datorprogrammet Spectrum använts. Pilkington Spectrum är en vidareutveckling av 

Glas04. Programmet har skapats för att på ett enkelt sätt kunna kombinera ett stort urval av 

Pilkingtons planglasprodukter. Programmet är ett öppet program som finns på Pilkingtons hemsida. 

För den valda glaskombinationen beräknas dess optiska och termiska prestanda enligt europeisk 

standard, EN673 för beräknat U-värde och EN410 för ljus- och solenergiprestanda.  

För programmet gäller följande förutsättningar: 

Våglängdsområden: 

UV-strålning  280 - 380 nm 

Synligt ljus  380 - 780 nm 

Solenergistrålning  300 - 2500 nm 

Standardvärden: 

Termisk resistivitet för glas  r = 1,0 mK/W 

Korrigerad emissivitet för vanligt klarglas  e = 0,837 
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Temperaturdifferans, inre - yttre glas  ΔT = 15 K 

Medeltemperatur i spalt  T = 283 K 

Yttre värmeövergångstal  he = 25,0 Wm2K 

Inre värmeövergångstal  hi = 7,7 W/m2K 

U-värdet är beräknat för ett mittpunktsvärde för glaset och inkluderar inte det slutgiltiga U-värde då 

karmen lagts till. 

Ljudvärdena är uppmätta enligt EN ISO 140-3 och EN ISO 717-1 eller generellt accepterade värden 

enligt EN 12758 

3.8.2 Glasdelen 

För att klara dagens energikrav för bostadshus valdes en trippelglasfasad. Det första glaset från 

utsidan sett är ett laminerat glas med säkerhetsglas enligt SS-EN 14 449 som klarar lägst klass 2(B)2 

bestående av två skivor glas med ett pvb- skikt i mitten. Detta för att fasaden ska klara de 

säkerhetskrav som ställs på en glaskonstruktion som befinner sig 0,6m ovanför mark. Efter detta 

följer en luftspalt vars uppgift är att skapa ett bättre isolerings-värde och på så sätt ge ett bättre U-

värde för fasaden.  Därefter kommer ett härdat glas behandlat med ett lågemissionsskikt av 

silveroxid för att hindra att värmestrålning förs ut från bostadens insida. Efter det upprepas en 

luftspalt samt ytterligare ett härdat glas med lågemissionsskikt på insidan av glaset.  

 

Figur 6. Uppbyggnad av fasad, tydlig bild över glasfasadens lågemissionsskikt Spectrum (2018). 

3.8.2.1 Pilkingtons glas 

Floatglaset är ett transparent glas som har en jämn tjocklek med blanka eldpolerade ytor. Pilkingtons 

vanligaste levererade storlek på glas är 3210x6000 mm men kan tillverka både större och mindre 

glas. Tjockleken kan variera från 0,9 – 19 mm.  

3.8.2.2 Väggtjocklekar  

Modulens byggsystem har fyra olika typer av väggar, ytterväggar, volymsskiljande väggar, 

korridorväggar och mellanväggar. 

- Volymsskiljande väggar, utgörs alltid av en lägenhetsskiljande vägg.  

- Ytterväggar, lägenhetsskiljande väggar och korridorväggar är alla lastbärande. 

3.8.3 Täckande list 

Mellanrummet som uppstår mellan modulerna och U-balken tätas med drevmaterial för att hindra 

att kyla tar sig in i konstruktionen.  
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För att förhindra att köldbryggor uppstår mellan de skruvar som fäster samman fasadelementet med 

modulen, täcks de yttre skruvhuvudena med en list. Listen sammanfogar även glasfasader som valts 

att placeras intill varandra och ger ett estetiskt intryck till fasaden.  
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4 Resultat 
I detta stycke redovisas arbetets resultat samt tolkningar av dem. Syftet är att presentera arbetets 

undersökande del. Första delen redovisar delarna från mitten och ut för fasaden och primärt de 

resultat som bestämts utifrån dimensionerande krav. Först beräknades vindlasten som är den 

avgörande lasten för dimensioneringen av den yttre glasskivan. Därefter presenteras hur 

fasadelementet fästs in i modulen samt de estetiska delarna.  

4.1 Vindlast 
Vindlasten bestämdes enligt Svensk Standard (EN 1991-1-4) se kapitel 2.7. Vindlasten på fasaden 

beräknades utifrån en placering i Luleå med terrängtyp 3 se tabell 2.  

Följande värden bestämdes för fasadelementet. 

Symboler Värden Enheter 

z Höjd  18 m 

 

  

0,003 
 

 

  

0,3 
 

 

  

22 m/s 

 

1,25 kg/m3 

Vikt 14,8mm glas 290,08 Kg 

Tabell 2. Bestämda värden för beräkning av vindlast. 

Utifrån de bestämda värdarna från tabell 2 kunde ekvationerna enligt kapitel 2.7 beräknas och 

följande värden bestämmas. Det karakteristiska hastighetstrycket 𝑞𝑝(𝑧) beräknades till 782,73 

kN/m2. 

Symboler Värden Enheter 

 

 

783 [kN/m2] 

 

  

0,115  

 

  

26,3 [m/s] 

 

  

1,20  

 

  

0,138  

 

  

303 [kN/m2] 

 

  

2,59  

𝐼𝑣(𝑧) 

𝑣𝑚 

𝐶𝑟(𝑧) 

𝑘𝑟 

𝑞𝑏 

𝐶𝑒(𝑧) 

𝑧0 

𝑧0III 

𝑣𝑏 

𝜌 
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Tabell 3. Resultat för de beräknade ekvationerna se kapitel 2.7. 

    

Med det karakteristiska hastighetstrycket 𝑞𝑝(𝑧) kunde vindtrycket för byggnadens olika zoner 

beräknas. 

A B C D E 

-1,2 -0,8 -0,5 0,8 -0,7 

-0,939 -0,626 -0,391 0,626 -0,548 

Tabell 4. Resultat för vindtrycket över glasskivans olika zoner. 

Därefter bestämdes dimensioneringsvärdet för vindlasten med en säkerhetsfaktor på 1,5.  

𝑄𝑑 = 1,5𝑊𝑘 = 1,41 kN/m2     (4.1) 
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4.2 Glas 

4.2.1 Dimensionering. 

Den yttre glasskivan dimensionerades efter avståndet för luftspalten mellan glasskivorna. Vid 

belastning av vindlasten, från bruksgränstillstånds kombinationer får den yttre glasskivan max 

deformeras 18mm i mitten.  Vid beräkningar av ekvationerna i kapitel 3.7 kunde följande resultat 

beräknas. Tjockleken ℎ beräknades för att få ett startvärde för beräkningarna. Då ℎ var beräknat 

kunde ett urval göras för Pilkingtons lamellglas produkter som hade en tjocklek över 12,7 mm.  

Bruksgränstillstånd: 1,0𝐺𝑘 + 1,0𝑊𝑑 

Symboler Värden Enheter 

 

  

0,23 
 

 

  

2,8 m 

 

  

2,8 m 

 

  

0,018 m 

 

  

72 GPa 

 

  

0,0128 m 

 

1,4 m 

 

  

1,4 m 

 

  

1,3 
 

 

  

1,3 
 

 

  

0,939 kN/m2 

 

  

13,0 kN m2 

Tabell 5. Resultat för ekvationer presenterade i kapitel 3.7. 

Deformationen 𝑤(𝑥, 𝑦) visar den yttre glasskivans maximala tillåtna deformation och representerar 

avståndet mellan den yttre och mellersta glasskivan. Från tabell 5 kan glasskivans minimum tjocklek 

avläsas, ℎ 12,7 mm.  

Termerna för x-riktningen (m) och y-riktningen (n) se tabell 5 har talen 1 och 3 valts, de vill säga två 

termer. För att perioderna inte ska ta ut varandra har udda tal, 1 och 3 valts.   

För att beräkna den exakta deformationen 𝑤(𝑥, 𝑦) användes en lastkombination för vidlasten 

beräknad i brottgränstillstånd. 

𝑣 

𝐿𝑥 

𝐿𝑦 

𝑤(𝑥, 𝑦) 

𝐸 

ℎ 

𝑦 

𝑛 

𝑚 

𝑥 

𝑃 

𝐷 
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Den maximala spänningen i mitten av glasskivan beräknat i bruksgränstillstånd uppgick till följande, 

enligt ekvation (3.10) 

𝜎𝑚𝑎𝑥  13.4 𝑀𝑃𝑎  

Därefter beräknades den totala spänningen i brottgränstillstånd.  

𝜎𝑡𝑜𝑡 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 +
1,35𝐺𝑑

2

𝐴
     (4.2) 

𝐺𝑑 = 2845,685 𝑁 

𝐴 = 14,8 ∗ 2800 = 41440 𝑚𝑚2 

𝜎𝑡𝑜𝑡 = 13,4 +

1,35 ∗ 2845,685
2

41440
= 13,5 𝑀𝑃𝑎 

Enligt Shaheda & Khani (2013) är den maximala spänningen för en laminerad glasskiva med PVB 

28.73 MPa. Vilket spänningen för glasskivan ligger under.  
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4.3 Trä 
U-balken dimensioneras efter tjockleken på träskruven som är 8x300mm. Enligt ekvation (4.3) blir 

tjockleken på U-balken följande. 

𝑡𝑏𝑎𝑙𝑘 = 𝑡𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 + (2 ∗ 5 ∗ 𝑑)     (4.3) 

𝑡𝑏𝑎𝑙𝑘 = 8 + (2 ∗ 5 ∗ 8) = 88 𝑚𝑚      

4.3.1 Spänningar för glasskivan 
I figur 7 kan de största spänningarna avläsas i det röda området. Dessa uppgår till 13,69 MPa vilket 

till stor del stämmer överens med det framräknade analytiska värdet 13,4 MPa. Det framräknade 

värdet från finita elements modellen är något högre än den analytiska. Detta beror på att den 

analytiska metoden bara använder två termer för y-riktningen (n) se tabell 5. När fler termer för n 

lades till gavs ett värde på 13,7 MPa vilket stämmer väl överens med det framräknade värdet från 

finita element modellen. De färgade områdena i figur 7 är även dragna i den vertikala riktningen, y-

axeln då bilden representerar de principiella spänningarna i den vertikala riktningen. 

 

  

Figur 7. Finita elementmodell, behandlar spänning för y-axeln 
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I figur 8 kan även de största spänningarna avläsas i det röda området. Dessa uppgår till 13,69 MPa 

vilka även de, stämmer väl överens med det framräknade analytiska värdet 13,4 MPa. Det 

framräknade värdet från finita elements modellen är även här något högre än den analytiska. Detta 

beror som tidigare på att den analytiska metoden bara använder två termer för x-riktningen (m) se 

tabell 5. När fler termer för n lades till gavs ett värde på 13,7 MPa vilket mycket väl stämmer överens 

med det framräknade värdet från finita element modellen. De färgade områdena i figur 8 är även 

dragna i den horisontella riktningen, x-axeln då bilden representerar de principiella spänningarna i 

den horisontella riktningen.  

Figur 9 visar de områden på glasskivan som har störst tvärkrafter. Både de negativa och positiva 

tvärkraftera är som figur 8 visar störst i hörnen.  

Figur 9. Finita elementmodell, behandlar spänning för hörnen på glasskivan 

Figur 8. Finita elementmodell, behandlar spänning för x-axeln 
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Spänningarna 𝜎11, 𝜎22 och 𝜎12 fås från informationstabellen i ovanstående figurer 7–9. Ur tabellen i 

figur 10 kan avläsas att den största spänningen påträffas i de röda områdena, hörnen. Spänningen i 

hörnen av glasskivan ligger på 18,03 MPa vilken är något högre än de värden som kan läsas av från 

mittenpartiet och hörnen i glasskivan enligt bild 7–9. Enligt Shaheda & Khani (2013) är den maximala 

spänningen som en laminerad glasskiva med PVB kan uppta 28,73 MPa. Då 18,03<28,73 MPa klarar 

en 14,8 mm tjock laminerad glasskiva den beräknade vindlasten.  

Figur 10. Finita elementmodell, visar spänningarna i hörnen för glasskivan 
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4.4 Värme 
Fasadens U-värde som framtagits i programmet Spectrum beräknades till 0,68 W/m2 K. Fasadglasen 

har valts till följande glas från Pilkington se figur 11. 

 

Figur 11. Val av glasprodukter samt U-värde för fasaden Spectrum (2018). 
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4.5 Modell 
Glasfasadens bredare limträdel dimensionerades efter träskruvens storlek och fick måttet 100x88 

mm se bild 12. Runt om glasskivorna ligger en U-balk med ett 100mm överlapp där lim binder 

samman limträ U-balken med glaset. Mellan glasskivorna finns en fuktabsorbent och distanslist. 

 

 

 

 

 

 

 

 Glasskiva 4 mm  

Glasskiva 4 mm  

        

           Glasskiva 14,8 mm  

U-balk              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur12. Detaljritning för fasadelementet. 

Figur 13. 3D- bild för fasadelementet 

Glas 14,8mm 

Glas 4 mm 

Glas 4 mm 
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I figur 14 visas en mer detaljerad bild över hur de olika komponenterna befinna sig i förhållande till 

varandra. Träskruven fästs in i U-balken och bakomliggande modulvägg. För att minska risken för 

köldbryggor täcks skruvhuvudet med drevisolering och ytterst en täckande trälist.  

 

 

Glasskiva 14,8 mm 

        Glasskiva 4 mm 

               Glasskiva 4 mm 

                    U-balk 

Fuktabsorbent och distanslist 

    Täckande list 

         Drev isolering 

    Modulvägg 

   

Figur 14. Detalj över infästning i modul 

Figur 15. 3D- bild över infästning i modul. 
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Figur 16 visar en illustration på två fasadelement infästa i två moduler.  

 

Figur 16. Sammansättning av fasadelement. 

 

Gula områden på figur 16 visar isoleringen som minskar köldbryggorna. Den täckande listen i mitten 

av figur 16, binder samman två fasadelement och minskar risken att köldbryggor uppstår i skarven 

mellan två fasadelement, se förstoring i figur 18. 

  

  

Figur 17. Förstoring av vänstersidan av figur 16 

Figur 18. Förstoring av mittendelen av figur 16. 
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Fasadelementet fästs på modulen i fabriken som levereras i ett stycke till byggplatsen. Vikten för 

varje fasadelement beräknas till 58,8 kg/m2 vilket kan bäras upp av modulen.  

 

 

Figur 19 visar hur en fasad kan se ut för ett flerbostadshus konstruerat av moduler. De utstickande 

delarna i fasaden i figur 19 består av en modul med två fasadelement längs långsidan av modulen se 

figur 20. De indragna delarna består av ett fasadelement infäst på kortsidan av en modul, se figur 21.   

Figur 19. Fasadmoduler insatta i ett flerbostadshus. 

Figur 20. Modul med två fasadelement läng långsidan. 
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Figur 21. Modul med ett fasadelement infäst på kortsidan. 
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4.6 Trä 

4.6.1 Täckande list 

Den täckande listen monteras på plats på byggarbetsplatsen då den sammankopplar två 

fasadelement. Genom att låta den täckande listen sträcka sig 9 m kommer den att gå över två 

vertikala fasadelement, se figur 22. Lika så i den horisontella riktningen är den täckande listen bred 

nog att täcka skarven mellan två fasadelement, se figur 23. Detta gör att det skapas en större rörelse 

i fasaden. Iden är att försöka minska känslan av en tydlig upprepning av fasadelement som lätt 

förekommer vid en modulbyggnad. Genom att sammanbinda två fasader skapas en större helhet i 

fasaden och det upprepande mönstret minskas. 

 

Figur 22. Bild över två fasadelement sida vid sida. Visar med grön och 
blåmarkerade ränder hur den vertikala täckande listen går över två 
fasadelement samt täcker skarven mellan dem 
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Figur 23. Bild över två fasadelement. 

Figur 23 visar med grön och blåmarkerade ränder hur den horisontella täckande listen täcker skarven 

mellan två fasadelement. Då två moduler med fasadelementet fäst på kortsidan enligt bild 21 

placeras intill varandra, kan en bredare täckande list användas i mitten för att hindra att varje modul 

ses som en inviduell del i fasaden och på så sätt minska intrycket av en upprepande fasad.    
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5 Analys och diskussion 
Ordet analys kommer från grekiskans ord analysis och betyder upplösning. Här ska resultaten från 

rapporten lyftas fram och jämföras mot exciterande forskning och olika teorier.  

Kapitlet diskussion är där man spekulerar, reflekterar och problematiserar det som kan vara av 

intresse. Här ska frågor ställas om hur rapportens olika delar påverkar varandra samt vad resultatet 

betyder. Tankar om produktens betydelse kan också presenteras. 

I detta kapitel kommer analysen och diskussionen presenteras tillsammans. För att hålla en röd tråd, 

presenteras rubrikerna i analysen och diskussionen i liknande ordning som för resultatet. 

5.1 Vindlaster 
De parametrar för vindlasten som valt är för området Luleå där referensvindhastigheten är 22m/s 

och terrängfaktor 3. För moduler med fasadelementet som används i dessa områden är 

informationen korrekt. Om modulen ska användas i mindre vindexponerade områden kan tjockleken 

på den yttre glasskivan minskas och därmed kommer även vikten att reduceras.  Då tjockleken på 

glaset minskar kommer U-värdet för fasadelementet att öka. Ett högre U-värde kan bidra till en högre 

uppvärmningskostnad men minska kostnaden för glaset då tjockleken minskas.   

Ramens storlek kommer inte att påverkas av vindlasten då de är dimensionerade efter en infästning 

med träskruv. Dimensioneringen med hänsyn till träskruven kräver bredare dimensionering av 

limträt jämfört med vindlasten. Därför behöver inte U-balkens storlek förändras beroende på 

placering av byggnaden. För U-balken och den yttre trälisten kan ytskiktet komma att behöva 

förändras beroende på fukthalten i området. I denna rapport har inte ytskikt för fasadelementet 

tagits upp då detta är beroende på den resterande byggnadens ytskikt samt områdesbestämmelser. 

5.2 Lim 
I rapporten Flygt et al. (u.å.) beskrevs akrylatlimmet som bäst fungerande tillsammans med glas och 

trä. Limmet ger en elastisk fog mellan träramen och glaset, vilket är en fördel då små rörelser 

uppkommer mellan träramen och glaset då fuktändringar och temperaturväxlingar sker. 

5.3 Värme 
Enligt Flygt et al. (u.å.) ska ett fönster i ett passivhus maximalt ha ett U-värde på 0,9 W/m2 K. 

Fasadelementets U-värde ligger på 0,68 W/m2 K vilket ur ett passivhus fönsterstandard anses som 

bra. Då fasadelementet är betydligt större än ett normalt fönster kan de jämföras med modulens 

yttervägg som har ett U-värde på 0,15 W/m2 K. Jämfört med ytterväggens U-värde ligger 

fasadelementets U-värde betydligt högre. Men att jämföra fasadelementet med en vägg är inte helt 

rättvist då trivsel och de arkitektoniska värdena är betydligt större för en glasfasad. Möjligheten att 

se ut från lägenheten vart man än befinner sig i rummet skapar trivsel då vi känner oss mindre inlåsta 

och kan ta del av vår omgivning även utanför byggnaden.  

För att förbättra U-värdet kan de bakre två glasskivornas tjocklek ökas, men detta kommer dock 

medföra att kostnaderna för fasadelementet ökar. Beroende på vad som är prioriterande till exempel 

ekonomi, komfort, miljö eller design för ett visst projekt kan fasadens olika delar optimeras för att 

bättre passa ett enskilt projekt.  
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5.4 Ljus 
För områden där ljuset är begränsat under vinterhalvåret är det viktigt att fasaden öppnas upp så 

mycket som möjligt för att fånga den låga solen utan att för den skull förlora värme. Den låga solen 

tas lättare in i ett stort fönster då intagsvinkeln ökar. Då fasadelementet har en total yta på 3x3 m 

kommer den att bidra med ett mycket större ljusinsläpp jämfört med ett traditionellt fönster.  

5.4.1 Fristående fasad 

Fasadelementet skulle även kunna monteras som en fristående fasad. Den vertikala U-balkens 

tjocklek är kraftig nog att klara vikten från 6 ovanliggande fasadelement. För att överföra lasterna 

från de övre vertikala pelarna till de undre fasadelementens pelare behöver de förlängas för att 

hindra att glasskivorna tar upp vikten. Hur långa dessa förlängningar av pelarna behöver vara tas inte 

upp i denna rapport.  
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6 Slutsatser  
Här presenteras hur slutsatserna av hur produkten knyter an till arbetets syfte och frågeställning. Nya 

angränsande forskningsfrågor eller produkter kan även presenteras här. 

För forskningsfrågan som ställts för arbetet ”Kan glasfasader fungera på ett hus med trästomme” har 

ett positivt svar utretts. Vikten för fasadelementet beräknats till 530 kg. Vikten per kvadratmeter 

som trämodulen bär är 58,8 kg/m2 vilket kan bäras upp av beskriven trämodul.  

 

Kombinationen glas och trä är en mycket lyckad kombination ur ett estetiskt perspektiv. En skyskrapa 

med en glasfasad ger en industriell framtids känsla. Medans trät tar oss tillbaka till naturen och vi 

förknippar det gärna med en god miljö. Trä som material rör sig mer än glas. Därför är det viktigt att 

trät får utrymme att krympa samt expandera runt glaset. Hindras trät från att röra sig kan spänningar 

skapas i glaset som kan leda till brott, träramen kan även bilda sprickor och håligheter i ramen. För 

att lösa detta har glaset valts att limmas fast i träramen. Limmets elastiska fog tillåter träts rörelser 

och bibehåller styrkan för att hålla samman materialen.   

 

I kapitel 4.5 presenteras ett förslag på en möjlig fasadkonstruktion. Infästningarna presenteras sedan 

i kapitel 4.6. 

 

Vidlastberäkningarna bestämdes att vara dimensionerande för de yttre glaspartiet i fasaden. 

Glaspartiet beräknades till en tjocklek på 14,8mm. 

 

Kriterier för fasaden 

Fasadelementets U-värde ligger på 0.68 W/m2 K enligt Sepctrum och klarar därför ett passivhus 

maximala U-värde på 0,9 W/m2 K för fönster enligt Flygt et al. (u.å.)  

 

Fasadelementet har dimensionerats efter påverkande laster och infästningar. Eftersom 

fasadelementet valdes att integreras i trämodulens yttervägg adderas inte vikten för fasadelementen 

till varandra, utan varje fasadelement bär sin egenvikt. Om fasaden konstrueras som en fristående 

fasad är den aktuella dimensioneringen tillräcklig för att klara fasadens egenvikt samt vikten från 6 

ovanliggande fasadelement. 

 

Fasadelementet valdes att konstrueras som en kvadrat på 9 m2 där vardera sida är 3m lång. Storleken 

valdes för att fasaden inte skulle uppfattas som ett fönster, utan se ut som en del av fasaden. Formen 

valdes då den är symmetrisk och skapar ett massivt intryck. Då fasaden konstruerats i glas och trä är 

den både nyskapande och inte minst, miljö-medvetet konstruerad.  

 

Fasadelementets infästning i trämodulen sker med 8x300 mm långa skruvar.  

 

Då fasadelementet fästs i modulens yttervägg, sker infästningen i fabrik och transporteras sedan i ett 

stycke till byggarbetsplatsen.  
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För fasadelementet är de dominerande materialen glas och trä. De material som inte består av glas 

eller trä är följande, skruvar, lim, fuktabsorbenter, tätningsmaterial och fogmaterial  

 

Sammansättningen med andra fasadelement valdes att utföras med täckande lister. På så sätt 

hindras köldbryggor att uppstå vid infästningarna samt att luft kan tränga in i skarvarna mellan 

fasadelementen.  

 

6.1 Nya angränsande forskningsfrågor  
En vidareutveckling på detta arbete skulle kunna vara att undersöka de avgränsningar som valts och 

ta arbetet till en färdigutvecklad produkt.  
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