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Sammanfattning 

 

Byggbranschen står idag för en ansenlig del i världens utsläpp av växthusgaser, 

framförallt i form av utvinning, tillverkning och transport av material och produkter. 

För att minska utsläppen har användandet av förnybara råvaror i branschen ökat. Trä 

är ett exempel på en sådan råvara och tack vare introduktionen av CLT-produkter har 

användandet ökat. Den svenska benämningen för CLT är KL-trä som står för 

korslimmat trä. Tillverkningen förväntas öka markant framöver då fler aktörer 

etablerar sig på den svenska marknaden. 

Förutom problem med utsläpp av växthusgaser har Sverige för närvarande 

bostadsbrist. Båda dessa problem kan underlättas av ett ökat industriellt byggande 

som ger kortare byggtider samt mer användning av trä som byggmaterial. 

Utgångspunkten för detta arbete har varit ett trevåningshus som är tänkt att byggas 

med moduler i KL-trä. Förutsättningarna var modulindelning samt modulernas 

uppbyggnad. För att arbetet skulle ges en större användbarhet studerades istället ett 

femvåningshus med samma förutsättningar. Lastnedräkningar gjordes för att kunna 

dimensionera infästningar från modul till grund samt från modul till modul. En 

fallstudie i form av platsbesök och intervju gjordes för att analysera de tekniska 

lösningar som används vid byggande av moduler i traditionell träregelstomme och 

för planelement av KL-trä. Under teoriavsnittet presenteras information om 

modulbyggande i allmänhet, KL-trä, beräkningsprinciper samt olika 

infästningsmetoder. 

Resultatet som framkom av de undersökningar som gjordes genom olika platsbesök 

samt intervju har kunnat kopplas till den litteratur som finns beskriven under de 

teoretiska utgångspunkterna. Tillförlitligheten i de infästningsmetoder som användes 

vid platsbesöken styrks därmed i och med att metoderna även finns beskrivna under 

teorin. 

Undersökningen visar att metoder som används för planelement och moduler av 

traditionella träregelstomme även kan användas i moduler av KL-trä. Med metoder 

avses skråskruvning, förband med lask samt inslitsad stålplåt med självborrande 

dymlingar. De förslag som presenterats kan vidare ligga till grund för utveckling av 

infästningsmetoder för moduler i KL-trä. 
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Abstract 

De moduler som tillverkas i dagsläget baseras vanligtvis på traditionell 

träregelstomme. Det finns dock en möjlighet att istället tillverka moduler i KL-trä. 

Arbetets mål är att dimensionera infästningar för vertikal och horisontell lastverkan 

och utforma infästningarna så att ett rationellt montage av KL-trämoduler möjliggörs. 

Infästningar som avses dimensioneras är från modul till grund samt från modul till 

modul. Litteraturstudie, platsbesök och intervju ligger till grund för val av 

infästningsmetod. Förslaget resulterar i förband med stålplåt och dymlingar, 

skråskruvning samt förband med laskteknik. I framtida projekt med moduler i KL-trä 

kan detta arbete ligga till grund för infästningsmetoder. 

Nyckelord: KL-trä, Infästningar, Korslimmat trä, Moduler. 
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Abstract 

The modules currently manufactured are usually based on traditional wood frame 

construction. On the other hand, it is possible to manufacture modules in CLT 

instead. The goal of the work is to design connections subjected to vertical and 

horizontal load and design the connections so that a rational assembly of CLT-

modules is possible. Connections intended to be designed are from module to 

foundation and from module to module. Literature survey, site visits and interviews 

form the basis of the choice of attachment method. The proposal results in joints with 

steel sheet and dowels, bevel screw, and single surface spline. In future projects with 

modules in CLT, this work can be used as a basis for connection methods. 

Keywords: CLT, Connections, Cross laminated timber, Modules. 
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1 Introduktion 

På en global nivå förbrukar byggbranschen 24 procent av allt material som 

utvinns ur litosfären. Utvinning samt tillverkning och transport av material 

bidrar till stora utsläpp av växthusgaser. För att reducera dessa utsläpp har 

nyttjandet av förnybara material inom byggbranschen ökat. Trä är ett 

exempel på ett sådant material (Santi, Pierobon, Corradini, Cavalli & Zanetti 

2016). Ökning i användandet av trä som byggmaterial kan framförallt ses i 

nybyggnationer av flerbostadshus, kontor och skolor. En anledning till detta 

är utvecklingen av massivträskivan CLT (Brandner, Flatscher, Ringhofer, 

Schickhofer & Thiel 2016).  

Idén med CLT växte fram under 1970- och 1980-talen. En av de stora 

drivkrafterna till detta var att sågverksindustrin önskade hitta ett större 

användningsområde för de sidobrädor som erhålls under sågprocessen. De 

första tekniska godkännandena för CLT-produkter utfärdades cirka 20 år 

senare, närmare bestämt år 1998 (Brandner et al. 2016).  

CLT produceras som skivor bestående av flera skikt av limmade bräder eller 

plank. Dessa bräder eller plank är i intilliggande skikt orienterade i 90 

graders riktning i förhållande till varandra. På grund av denna 

”korsläggning” används förkortningen CLT som står för cross laminated 

timber. En rad andra benämningar förekommer dock världen över. I Sverige 

används benämningen korslimmat trä med förkortningen KL-trä 

(Gustafsson, Crocetti, Just, Landel, Olsson, Pousette, Silfverhielm & 

Östman 2017). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

År 2015 stod bygg- och fastighetssektorn för 18 procent av de totala 

utsläppen av växthusgaser i Sverige. Därutöver medverkar sektorn även i att 

öka utsläpp utomlands genom användandet av importerade varor (Boverket 

2018). Problem med utsläpp är inte det enda sektorn står inför. Totalt har 

255 av Sveriges 290 kommuner rapporterat om brist på bostäder (Boverket 

2017). Miljöproblem samt bostadsbrist är således två aspekter för bygg- och 

fastighetssektorn att ta hänsyn till. Enligt Svenskt Trä (2018) leder bostäder i 

trä och ökat industriellt byggande till minskad negativ miljöbelastning och 

kortare byggtider. 

I Sverige finns sedan lång tid tillbaka en tradition i användandet av trä som 

byggnadsmaterial. Som en följd av bygglagstiftningen har dock trä 

mestadels förekommit i mindre konstruktioner. I och med att lagstiftningen 

har förändrats finns det sedan 1994 inga brandkrav som begränsar höjden på 

byggnader med trästommar i Sverige. Samhället efterfrågar samtidigt ett mer 

långsiktigt hållbart byggande och därmed har efterfrågan av träbaserade 

produkter ökat (Bergkvist, Ekdahl, Gross, Jermer & Johansson 2013).  
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Tekniken med KL-trä introducerades under slutet av 1990-talet i Sverige och 

sedan dess har tillverkningen ökat och idag produceras cirka 15 000 

kubikmeter KL-trä årligen. Vanligtvis tillverkas KL-trä i form av skivor, 

vilka ofta benämns som planelement, och dessa levereras till arbetsplatserna 

där de sedan monteras (Gustafsson et al. 2017). Det finns möjlighet att 

producera förtillverkade volymelement, även kallat moduler, av skivor i KL-

trä (Gustafsson et al. 2017). Att istället bygga med moduler är en 

tidseffektiv lösning som ger kortare byggtider (Velmati 2012). För att 

sammanfoga moduler krävs dock lämpliga och dimensionerade infästningar.  

1.2 Syfte och Mål 

Syftet är att visa exempel på möjliga lösningar för infästningar såväl mellan 

moduler som mellan modul och grund, och dessutom utforma de föreslagna 

lösningarna så att de skall kunna användas i framtida projekt med moduler i 

KL-trä oberoende av var i Sverige projektet genomförs. 

Målet är att dimensionera de ovan nämnda infästningarna för vertikal och 

horisontell lastverkan och utforma infästningarna så att ett rationellt 

montage av KL-trämoduler möjliggörs. 

1.3 Avgränsningar 

 Brand och ljud beaktas men utreds inte. 

 Infästningar från modul till grund samt från modul till modul 

dimensioneras. De kopplingar som används inom modulens 

konstruktion beaktas ej. 

 Ett givet referensobjekt kommer att analyseras, men de framtagna 

förslagen förväntas likväl kunna appliceras på andra framtida projekt 

med moduler i KL-trä. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Modulbyggande 

Moduler produceras på flera ställen i världen, bland annat i Sverige, och de 

baseras vanligtvis på traditionella träregelstommar. Byggsystemet med 

moduler anses idag vara etablerat och flera fördelar kan ses i jämförelse med 

platsbyggt. Höök (2006) menar att då byggnader produceras med moduler 

sker 90 procent av den totala byggtiden för ett projekt inomhus på fabrik. 

Johnsson & Meiling (2009) har vidare studerat detta och beskriver att de 

ovan nämnda 90 procenten består av tillverkning av element, 

sammansättning av elementen samt färdigställande av modulen. Till det som 

inte sker på fabrik, det vill säga det som istället sker på arbetsplatsen, hör 

transport, montering av moduler samt färdigställande av byggnaden. På 

grund av att så stor del av produktionen kan göras inomhus på fabrik ökas 

fuktsäkerheten och arbetet blir mer automatiserat vilket ger kortare 

byggtider. Brege, Nord & Stehn (2017) ger fler exempel på fördelar med 

användandet av moduler. De beskriver att 

 mängden tilläggsarbete på grund av ändringar under arbetets gång 

minskar, 

 materialspill minskas,  

 produktionsanläggningar för moduler kan förläggas utanför 

storstadsregionerna, samt  

 integrationen ökar på arbetsplatser. 

Det sistnämnda är något som diskuteras av Siljevall (2018) som beskriver att 

industriellt byggande ökar anställningsmöjligheter för fler personer eftersom 

krav på yrkesbevis inte är desamma som ute på byggarbetsplatser. 

Storleken på de moduler som idag tillverkas begränsas främst genom 

faktorer som tillverkning, hantering och transport. Vanligen är en modul 

maximalt upp till 4,15 meter bred, 13 meter lång samt 3,10 meter hög 

(Svenskt Trä 2016a). När modulerna väl är levererade till kund ställs de på 

plats genom lyft med kran eller liknande (Gustafsson et al. 2017). 

Ljudisoleringsprodukter läggs mellan modulerna för att förhindra 

ljudtransmissioner (Svenskt Trä 2016a). 

Moduler som, istället för traditionell träregelstomme, produceras med KL-

trä är något nytt. Stora Enso har dock en färdig manual för byggande med 

moduler i KL-trä men detta är inget som ännu har tillämpats i Sverige. 

Systemet går att använda för produktion av byggnader upp till och med åtta 

våningar (Stora Enso 2016). Att använda KL-trä istället för träregelstommar 

i modulerna möjliggör styvare konstruktioner med stabiliserande väggar, till 
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skillnad från träregelstommar som måste bekläs med skivor av till exempel 

gips eller andra skivmaterial (Svenskt Trä 2016a). 

2.2 KL-trä 

2.2.1 Uppbyggnad 

Produkter i KL-trä är massiva träskivor uppbyggda av ett antal skikt av 

limmade, intilliggande brädor eller plank. De brädor eller plank som 

används vid tillverkning benämns ofta lameller. Dessa är i intilliggande skikt 

orienterade i 90 graders riktning i förhållande till varandra, vilket tillslut 

bildar en sammansatt skiva, se Figur 1. På grund av denna korsläggning ges 

KL-trä en ökad formstabilitet (Martinsons 2016). Vanligtvis sågas 

lamellerna med en tjocklek på 20 till 45 millimeter och en bredd på 80 till 

200 millimeter. I särskilda fall kan dock en tjocklek på upp till 60 millimeter 

förekomma samt en bredd mellan 40 ända upp till 300 millimeter 

(Gustafsson et al. 2017). I den europeiska standarden för KL-trä, EN 16351 

(CEN 2015), beskrivs att accepterad tjocklek för lameller får uppgå till 

maximalt 45 millimeter samt ej understiga 6 millimeter. Den totala 

tjockleken för en skiva i KL-trä skall ej heller överstiga 500 millimeter. 

 

 

a) b) 

Figur 1: Korsläggning av lameller: a) principen för korsläggning (Maria Laguarda-Mallo). Med 

medgivande. b) Exempel på skivor i KL-trä bestående av fem respektive tre korslagda skikt 

(Gustafsson et al. 2017). Med medgivande. 

Sammansättningen hos en skiva i KL-trä består av ett udda antal skikt. 

Antalet styr vilka egenskaper skivan kommer att erhålla. Det vanligaste i 

väggar och bjälklag är en uppbyggnad av tre, fem eller sju lager. I kraftigare 

bjälklagskonstruktioner som skall klara att överföra stora laster förekommer 

även upp till och med 11 lager (Brandner et al. 2016).  

2.2.2 Tillverkning 

Centraleuropa står i dagsläget för cirka 90 procent av all tillverkning av KL-

trä. I siffor innebär detta cirka 800 000 kubikmeter årligen (Fink, Kohler & 

Brandner 2018). Binderholz och Stora Enso är de två största tillverkarna i 

regionen och år 2020 beräknas de producera cirka 210 000 kubikmeter KL-

trä vardera (Ebner 2017). Inom det närmsta årtiondet förväntas 
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tillverkningen av KL-trä öka än mer och bli en lika vanligt förekommande 

produkt som limträ (Brandner et al. 2016). I Sverige finns i nuläget däremot 

bara en tillverkare av KL-trä, Martinsons, där kapaciteten för tillverkning är 

22 000 kubikmeter om året. Dock ses fler aktörer uppföra produktioner för 

KL-trä i Sverige. Exempelvis Stora Enso som inom en snar framtid kommer 

att starta produktion i en fabrik vid sågverket i Gruvön i Värmland med en 

tillverkningskapacitet om 100 000 kubikmeter årligen. Setra (2018) skriver i 

ett pressmeddelande att de kommer bygga en anläggning i Långshyttan med 

en tillverkningskapacitet om 55 000 kubikmeter årligen. Även Södra bygger 

en anläggning för KL-trä i Sverige. Tillverkningskapaciteten är där något 

mindre, cirka 5 000 kubikmeter årligen (Sennerdal 2017). 

Mestadels produceras KL-trä för användning som vägg- eller 

bjälklagsskivor. Dessa benämns då planelement där ett bjälklag eller en vägg 

kan vara uppbyggd av ett enda stort planelement alternativ mindre 

sammansatta element. Normalt tillverkas storlekar upp till och med 3 x 16 

meter. Dock förekommer dimensioner upp till och med 4,8 x 30 meter 

(Gustafsson et al. 2017). Vid tillverkning av KL-trä i Sverige används 

vanligen träslag som furu eller gran. De lameller som skall användas för 

tillverkning av skivorna sågas på sågverken där de normalt sett även torkas 

och hållfasthetssorteras. De torkade lamellernas fuktkvot skall vara inom 

intervallet 8 till 15 procent när de sedan limmas samman. Innan 

tillverkningen av KL-trä fingerskarvas och hyvlas lamellerna för att erhålla 

rätt dimension och form. Hoplimningen sker sedan under tryck med hjälp av 

vakuum- eller hydraulpress. En sista efterbearbetning av skivorna görs med 

hjälp av en CNC-maskin där kanter rensågas och eventuella urfräsningar, 

borrhål och bearbetning för förband utförs (Gustafsson et al. 2017). I Figur 2 

tydliggörs tillverkningsprocessen för KL-trä. Förtydligas gör även att 

återvinning av trä kan bidra till exempelvis energiutvinning. Koldioxiden 

som frigörs under denna process fångas tillsammans med solenergi upp av 

nya träd.  
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Figur 2. Tillverkningsprocessen för KL-trä. (Gustafsson et al. 2017). Med medgivande. 

2.2.3 Egenskaper 

Hög bärförmåga och styvhet kännetecknar produkter i KL-trä och på grund 

av korsläggningen av lamellerna kan lastupptagning ske i flera riktningar.  

Hållfasthetsegenskaperna styrs till större delen av de ingående lamellernas 

egenskaper samt tvärsnittets uppbyggnad. Vanligen utförs tvärsnittet 

symmetriskt vilket ger en hög tvärstyvhet och risk för deformationer på 

grund av fukt minimeras. Om skivan istället byggs upp osymmetriskt ökar 

risken för lokala deformationer och rörelser i materialet vilket leder till en 

sämre bärförmåga (Gustafsson et al. 2017). I Figur 3 ses exempel på en 

symmetrisk respektive osymmetrisk uppbyggnad av tvärsnitt bestående av 

fem skikt. 

 

 

a) b) 

Figur 3: Tvärsnittsuppbyggnad: a) symmetrisk uppbyggnad och b) osymmetrisk uppbyggnad 

(Gustafsson et al. 2017). Med medgivande. 
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De yttersta lagret i en KL-träskiva, även kallat topplager, bör ha 

fiberriktning parallellt mot bärriktningen. Därmed maximeras antalet skikt 

som kan nyttjas för lastupptagning. Oftast används lameller med en högre 

virkesklass i dessa lager medan lameller med en lägre virkesklass kan 

användas i tvärlagren (Wallner-Novak, Koppelhuber & Pock 2014). 

Enligt europastandarden för KL-trä, EN 16351 (CEN 2015), avsnitt 5.2.3, 

erhålls mekaniska egenskaper för KL-trä med avseende på elasticitetsmodul, 

böjhållfasthet, tryckhållfasthet, draghållfasthet samt skjuvhållfasthet genom  

 bestämning och redovisning av tvärsnittets uppbyggnad samt 

materialegenskaper för de ingående lamellerna, alternativt 

 provning av KL-träskivor där det, i likhet med föregående punkt, 

redovisas tvärsnittets uppbyggnad samt de ingående lamellernas 

materialegenskaper. 

Detta innebär att egenskaper för KL-trä bestäms utifrån lamellernas enskilda 

egenskaper. I en produkt av KL-trä finns dock fler än en lamell vilket leder 

till en samverkan som bidrar till högre hållfasthet än de ingående 

lamellernas. Fenomenet kallas systemeffekten. Därav kan böj- och 

draghållfastheten för en skiva i KL-trä ökas med en enhetslös faktor 𝑘𝑠𝑦𝑠  

 
𝑘𝑠𝑦𝑠 = 𝑚𝑖𝑛 {

1,15
1 + 0,1 ∙ 𝑏

 
(1) 

där 𝑏 är tvärsnittets medverkande bredd i meter (Gustafsson et al. 2017). 

Andra faktorer som kan påverka hållfasthetsegenskaperna i KL-trä är 

klimatklass, lastvaraktighet samt antal skikt som används i skivan. 

Klimatklass och antalet skikt ger en justeringsfaktor, 𝑘𝑑𝑒𝑓, som tas fram från 

tabellvärden i Eurocode 5, EN 1995-1-1 (CEN 2004), se avsnitt 3.1.4, tabell 

3.2. På grund av lastvaraktigheten i kombination med klimatklass ges även 

en justeringsfaktor, 𝑘𝑚𝑜𝑑, för hållfasthetsegenskaperna. Även denna finns 

dokumenterad i CEN (2004), avsnitt 3.1.3, tabell 3.1. 

2.3 Vanliga metoder för sammansättning av planelement i KL-trä 

2.3.1 Skarvar mellan KL-träskivor 

Olika metoder finns för hur en skarv mellan två planelement i KL-trä kan 

utföras. Nedan beskrivs metoder där skarv utförs med sammankoppling via 

lask, fjäder, skråskruvning, halvt i halvt eller med hjälp av hylsor. Så kallad 

laskning kan utföras med enkel lask, se Figur 4a, eller med dubbla laskar 

vilket ökar förbandets tvärkraftsförmåga, se Figur 4b. Laskar är vanligen av 

fanerträ eller plywood (Gustafsson et al. 2017). 



 

8 

Holmberg & Svensson 

 

 

a) b) 

Figur 4: Princip för användandet av lask: a) enkel lask och b) dubbla laskar (Gustafsson et al. 2017). 

Med medgivande. 

Ytterligare en metod som är vanligt förekommande är skarv med lös fjäder, 

se Figur 5. Fjädern sätts på plats i ena skivan och kan sedan spikas eller 

skruvas fast när skivorna är dikt an mot varandra, det vill säga monterade i 

slutligt läge (Gustafsson et al. 2017). 

 

Figur 5: Skarv med lös fjäder (Gustafsson et al. 2017). Med medgivande. 

En lask kan även användas i kombination med skråskruvning, se Figur 6 

(Gustafsson et al. 2017). 

 

Figur 6: Skarv med enkel lask och skråskruvning (Gustafsson et al. 2017). Med medgivande. 

Om inte principen med lask används kan skarven utföras halvt i halvt, se 

Figur 7. Gustafsson et al. (2017) menar att metoden är beprövad och ger ett 

snabbt montage på arbetsplatsen. 
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Figur 7: Skarv med urtag halvt i halvt (Gustafsson et al. 2017). Med medgivande. 

Skarven kan även utföras med sammanhållande hylsor, se Figur 8. 

Skruvarna skruvas vanligen på fabrik innan montering på arbetsplats. 

Hylsan monteras sedan på arbetsplatsen (Gustafsson et al. 2017). 

 

Figur 8: Skarv med sammanhållande stålhylsor och träskruvar (Gustafsson et al. 2017). Med 

medgivande. 

2.3.2 Koppling bjälklag – vägg 

För att koppla samman bjälklagselement med väggelement finns en mängd 

olika metoder. Gustafsson et al (2017) hävdar att infästningar för sådana 

knutpunkter enklast görs med hjälp av självborrande träskruvar. I Figur 9a 

ses ett exempel på denna metod. Bjälklagsskivan kan fästas med 

självborrande träskruvar ovanifrån ner i väggelementet varpå ovanstående 

väggelement i efterhand kan skråskruvas ned i bjälklagsskivan. Principen 

med skråskruv kan i vissa fall, exempelvis då förbandet utsätts för större 

tvärkrafter, utföras med vinkelbeslag i plåt, se Figur 9b (Gustafsson et al. 

2017). 
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a) b) 

Figur 9: Metod där väggelement och bjälklagselement sammankopplas: a) självborrande träskruvar 

och b) kombination av skruvar och vinkelbeslag i plåt (Gustafsson et al. 2017). Med medgivande. 

Ytterligare två metoder som kan tillämpas är sammanbindning med 

helgängade skruvar alternativt inslitsade stålplåtar. I Figur 10a ses metoden 

då helgängade skruvar används. Dessa limmas i vardera KL-träskiva och 

sammanbinds sedan med gängade hylsor vid montaget. Då inslitsade 

stålplåtar istället används fixeras dessa med dymlingar, se Figur 10b 

(Gustafsson et al. 2017). 

  

a) b) 

Figur 10: Metod där väggelement och bjälklagselement sammankopplas: a) inlimmade helgängade 

skruvar och b) inslitsade stålplåtar i väggelementen där fixering sker med dymlingar (Gustafsson et 

al. 2017). Med medgivande. 
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2.4 Standarder 

I arbetet tillämpas och används följande Europastandarder: 

 Eurocode 5, EN 1995-1-1. Dimensionering av träkonstruktioner – 

Del 1-1: Allmänt – Gemensamma regler och regler för byggnader 

(CEN 2004), 

 Eurocode 1, EN 1991-1-4. Laster på bärverk – Del 1-4: Allmänna 

laser - Vindlast (CEN 2005), 

 Eurocode 1, EN 1991-1-7. Laster på bärverk – Del 1-7: Allmänna 

laster - Olyckslast (CEN 2006a), 

 Eurocode 3, EN 1993-1-1. Dimensionering av stålkonstruktioner – 

Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader (CEN 2006b), 

 EN 16351. Träkonstruktioner – Massivträ för byggsystem - Krav 

(CEN 2015). 

2.5 Stabilitet för byggnader 

2.5.1 Vindlaster 

En stor del av de horisontella laster som verkar på byggnader utgörs av 

vindlaster. Storlek på dessa styrs av terrängtyp samt karakteristiskt vindtryck 

som i sin tur baseras på byggnadens placering samt dess höjd. Vindtrycket 

𝑤𝑒 som verkar på de yttre ytorna på byggnaden bestäms enligt 

 𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∙  𝑐𝑝𝑒 (2) 

där 𝑞𝑝(𝑧𝑒) är det karakteristiska hastighetstrycket baserat på referenshöjden 

𝑧𝑒. Beteckningen 𝑐𝑝𝑒 är den yttre formfaktorn som baseras på byggnadens 

form. Enheten för 𝑤𝑒 är [𝑘𝑁/𝑚2]. Vindtrycket 𝑤𝑖 som verkar på invändiga 

ytor i byggnaden bestäms enligt 

 𝑤𝑖 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∙  𝑐𝑝𝑖 (3) 

där 𝑐𝑝𝑖 är formfaktorn för invändiga ytor och baseras på mängden öppningar 

i byggnaden (CEN 2005). Vindtryck riktat mot ytan räknas positivt, medan 

sug, riktat från ytan räknas negativt. I Figur 11 redovisas hur vindlasterna 

verkar på en byggnad. 
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Figur 11: Vindlastens verkan (CEN 2005). 

2.5.2 Stomstabilitet 

När stomstabiliteten för en byggnad studeras utreds dess förmåga att stå 

emot horisontella laster. En vanlig horisontell last som påverkar byggnader 

är vindlasten. För det objekt som studeras i detta arbete är principen att 

modulernas takskivor ska ta upp och fördela vindlasterna till stabiliserande 

väggar som i sin tur för vindlasterna vidare ner i grunden. Detta innebär att 

takskivorna tar upp vindlast på fasaden från halva våningen över och halva 

våningen under det aktuella bjälklaget (Martinsons 2006). För att 

horisontella laster skall kunna överföras mellan väggar och takskivor och 

föras ned till grunden krävs dimensionerade infästningar (Gustafsson et al. 

2017). Principen för den horisontella lastens verkan på en byggnad redovisas 

i Figur 12 nedan. 

 

Figur 12: Princip för stabilisering av flervåningsbyggnader (Gustafsson et al. 2017). Med 

medgivande. 



 

13 

Holmberg & Svensson 

Då horisontella laster appliceras uppstår ett roterande moment på 

byggnaden. Fenomenet kallas stjälpning. Det stjälpande momentet som 

uppstår ger upphov till vertikala reaktionskrafter i väggskivornas 

underkanter. För att förhindra lyftande krafter krävs ofta en förankring 

mellan grundkonstruktion och vägg (Gustafsson et al. 2017). Viktigt att 

poängtera är att då stjälpning kontrolleras betraktas byggnaden, inklusive 

dess grundkonstruktion, som en styv enhet. Detta innebär att de kopplingar 

som används i konstruktionen antas korrekt dimensionerade samt att 

horisontella laster tas upp på ett fungerande sätt. Skulle egentyngden av 

byggnaden inklusive dess grundkonstruktion ej ge tillräckligt mothåll mot 

det stjälpande momentet krävs exempelvis en förändring av plattans 

utformning alternativt en förankring ned i marken. Vid en sådan åtgärd 

fordras att anslutningen mellan byggnad och grundkonstruktion är korrekt 

dimensionerad. I annat fall har inte grundkonstruktionens tyngd eller 

förankring någon betydelse. Byggnaden anses vara säkrad mot stjälpning om 

den horisontella lasten orsakad av vindlast och eventuell snedställning har en 

mothållande vertikal resultant som angriper inom bottenplattans bredd delat 

på sex (Martinsons 2006). 

Vid stabiliseringsberäkningar är egentyngden normalt gynnsam vilket 

innebär att den då enligt EKS 10 (Boverket 2016) skall reduceras med 

partialkoefficienten 𝛾𝐺 = 0,9. Då stabiliteten för en byggnad kontrolleras 

ska, förutom vindlasten, även snedställning kontrolleras. Denna definieras 

som en yttre fiktiv horisontell last härrörande från imperfektioner i aktuell 

konstruktionsdel och skall beaktas vid dimensionerings- och 

stabilitetsberäkningar. Om en byggnad exempelvis betraktas som ett helt 

system kan ett enhetslöst dimensioneringsvärde 𝛼𝑚𝑑 beräknas som en 

genomsnittlig snedställning med ekvationen 

 
𝛼𝑚𝑑 = 𝛼0 +

𝛼𝛿

√𝑛
  (4) 

där 𝛼0 är ett systematiskt bidrag och 𝛼𝛿 ett slumpmässigt bidrag (Isaksson, 

Mårtensson & Thelandersson 2010). Antalet stabiliserande väggar, 𝑛, är 

vinkelrätt mot vindriktningen. Dimensioneringsvärdet 𝛼𝑚𝑑 används sedan 

för att slutligen beräkna en ekvivalent horisontalkraft som tillskott på 

vindlasten. Det ekvivalenta tillskottet beräknas enligt 

 𝐹ℎ𝑖,𝑒𝑘𝑣 = 𝑉𝑑𝑖 ∙ 𝑛 ∙ 𝛼𝑚𝑑 (5) 

där 𝑉𝑑𝑖 är dimensioneringsvärdet på den genomsnittliga vertikalkraften på 

väggarna (Martinsons 2006). 

2.6 Olyckslast 

Att ta hänsyn till olyckslaster innebär att en mängd olika typer av scenarion 

tas hänsyn till. Det kan handla om påkörningar, slag, stötar eller explosioner. 
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Storleken och omfattningen av olyckslasterna bestäms av byggnadens 

konsekvensklass. I EN 1991-1-7:2006 (CEN 2006), uttrycks 

konsekvensklass enligt följande: 

”Klassificering av konsekvenserna av ett brott eller en felaktig funktion hos 

bärverket” (CEN 2006). 

Indelningen styrs av byggnadstyp och användningsområde enligt bilaga A, 

Tabell A.1 (CEN 2006). För detta projekt tillämpas konsekvensklass 2b där 

flerbostadshus i fem till femton våningar ingår. 

Vilka åtgärder som krävs för att begränsa risken för brott på grund av 

olyckslast beror på valet av metod. Tre olika metoder kan användas enligt 

CEN (2006): 

1. Dimensionera en konstruktionsdel som väsentlig bärverksdel.  

2. Begränsa effekterna av en kollaps. 

3. Förbinda olika konstruktionsdelar med varandra för en viss minsta 

kraft. 

2.7 Nyttig last 

Nyttig last bestäms utifrån vilken användningskategori byggnaden tillhör. 

Enligt EKS 10 (Boverket 2016) bestäms för detta projekt kategori A för 

nyttiglaster som gäller bjälklag i rum och utrymmen i bostäder. Följande 

nyttiga laster redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1: Nyttiga laster för rum och utrymmen i bostäder. 

Kategori A 𝑞𝑘 𝑘𝑁/𝑚
2 

Golv 2,0 

Balkonger 3,5 

Vindsbjälklag 1,0 

 

2.8 Förband  

Syftet med användningen av infästningar är att sammanbinda och överföra 

laster via förband inom en konstruktion eller mellan konstruktioner. För att 

olika element ska kunna fungera som ett system måste de därmed 

sammanfogas på något vis. I samband med träkonstruktioner kan förband 

delas in i traditionella träförband, dymlade förband och limmade förband. 

De traditionella förbandstyperna användes ofta förr i tiden då 
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infästningstyper av stål saknades. Dessa kunde exempelvis baseras på 

dymlingar av trä eller urtag i de olika virkesdelarna som sedan 

sammanfogades (Svenskt Trä 2016a). Idag är dymlade förband det vanligast 

förekommande i samband med KL-trä (Gustafsson et al. 2017) och generellt 

för träkonstruktioner. Exempel på dessa typer av förband beskrivs nedan 

under rubrikerna 2.8.1 till och med 2.8.4. Limmade förband förekommer 

även dessa i dagsläget, dock i mindre omfattning då sådana typer av förband 

rekommenderas att utföras i kontrollerade miljöer, det vill säga inte gärna på 

byggarbetsplatsen (Svenskt Trä 2016a). 

För att bidra till högre säkerhet i ett förband kan de infästningstyper som 

används i ett dymlat förband utformas för ett duktilt beteende (Svenskt Trä 

2016a). Duktilitet kan förklaras med att ett stålmaterial får en ökad plastiskt 

deformation utan att förlora för stor bärförmåga (Altynova, Hu & Daehn 

1996). Börjes (2002) menar att hög duktilitet hos ett förband, eller i en 

konstruktion, medför ett segt brott. 

2.8.1 Träskruv  

Exempel på olika typer av träskruv är delgängade, helgängade samt 

dubbelgängade (Gunnebo Fastening 2012). Träskruvar som utförs 

delgängade har en förmåga att uppta skjuvkrafter och axiella laster bättre än 

hel- och dubbelgängade skruvar (Gunnebo Fastening 2012). Denna typ av 

skruvar används därmed ofta i konstruktioner där rörelser kan förekomma 

(Svenskt trä 2016a), exempelvis i träkonstruktioner med traditionell 

träregelstomme. Metoden med skruvar är snabb och förhållandevis billig i 

jämförelse med andra infästningstyper vilket leder till en kostnadseffektiv 

lösning (Blaß & Schädle 2011). Den dubbelgängade träskruven, även kallad 

universalskruv eller konstruktionsskruv, är effektiv vad gäller 

sammanbindning av bärande konstruktionsdelar. De övre gängorna i skruven 

är till för att pressa samman konstruktionsdelarna medan de undre gängorna 

bidrar till större utdragshållfasthet (Gunnebo Fastening 2012). I vissa fall 

kan förborrning krävas vid användande av träskruv men i dagsläget finns 

även självborrande träskruvar vilket medför att förborrning ej krävs. 

Skjuvkraftskapaciteten hos träskruvar har testats i ett experiment av 

Tomassi, Crosatti & Piazza (2010). Olika ingångsvinklar för vilken skruven 

klarade högst belastning med avseende på skjuvning prövades. Enligt 

experimenten gav ett skruvpar med ingångsvinkeln 45 grader högst 

kapacitet. Skruvparet bildar därmed en så kallad x-position, se Figur 13.  
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Figur 13: Träskruvar i en ”x-position”. 

2.8.2 Ankarskruv och ankarspik  

Ankarsskruv och ankarspik används oftast i kombination med stålplåt för att 

förankra bärande konstruktionsdelar. Skruven eller spikens platta skalle 

medför en bra anliggning mot plåtens yta. Ankarspik tillverkas med en 

räfflad yta för att öka utdragskapaciteten (Gunnebo Fastening 2012). 

Hålkanthållfastheten för spikar utan förborrade hål beräknas som 

 𝑓𝑎,𝑥,𝑘 = 0,082𝜌𝑘𝑑
−0.3 (6) 

där 𝑑 är spikens diameter i millimeter och 𝜌𝑘 är den karakteristiska 

virkesdensiteten i 
𝑘𝑔

𝑚3. Enheten för 𝑓𝑎,𝑥,𝑘 är 
𝑁

𝑚𝑚2 (Svenskt Trä 2016a). 

2.8.3 Dymlingar 

Förr tillverkades ofta dymlingar av trä, men numera utförs de oftast i stål. 

Dymlingar innebär släta, eller i vissa fall sträva, avlånga cylindrar utan 

huvud (Svenskt Trä 2016a). I dag finns däremot varianter med självborrande 

spets som i många fall kombineras med inslitsade plåtar. Denna variant 

förekommer ibland vid konstruktioner i KL-trä. Förbandets 

lastupptagningsförmåga beror på antalet dymlingar som används samt 

plåtens förmåga. Kapaciteten ökar för varje ny dymling. När förbandet 

dimensioneras skall hänsyn dock tas till hur många hål som bildas i 

stålplåten och därmed reduceras plåtens effektiva area (Svenskt Trä 2016a). 

Hålkanthållfastheten för dymlingar mindre än 30 millimeter beräknas som  

 𝑓𝑎,𝑥,𝑘 = 0,082(1 − 0,01𝑑) ∙ 𝜌𝑘 (7) 
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där 𝑑 är dymlingens diameter i millimeter och 𝜌𝑘 är den karakteristiska 

virkesdensiteten i 
𝑘𝑔

𝑚3. Enheten för 𝑓𝑎,𝑥,𝑘 är 
𝑁

𝑚𝑚2 (Svenskt Trä 2016a). 

2.8.4 Standardplåtbeslag 

Vid produktioner där KL-trä som planelement används för byggnation 

förkommer ofta så kallade standardplåtbeslag. Till denna benämning hör 

spikplåtsvinklar, vinkelbeslag och spikningsplåtar. Samtliga är vanliga vid 

koppling mellan vägg- och bjälklagselement samt väggelement och 

grundkonstruktion. Ankarspik eller ankarskruv används oftast som 

förbindare vid denna typ av förband som vid konstruktioner av exempelvis 

KL-trä skall ta hand om horisontella och dragande krafter. Tryckkrafter 

överförs ofta genom upplagstryck i materialet (Gustafsson et al. 2017). 

Förskjutningsmodulen är det som bestämmer styvheten i förbandet (Svenskt 

Trä 2016a). Enligt CEN (2004) betecknas förskjutningsmodulen som 𝐾𝑠𝑒𝑟 
och är per skjuvningsplan och förbindare i bruksgränstillstånd. Denna 

beräknas enligt ekvation (8). I brottgränstillstånd betecknas 

förskjutningsmodulen istället 𝐾𝑢. I ekvation (9) beräknas Ku enligt 

Eurocode 5 (CEN 2004): 

 
𝐾𝑠𝑒𝑟 = 𝜌𝑚

1,5 ∙
𝑑

23
 

(8) 

 𝐾𝑢 = (
2

3
) ∙ 𝐾𝑠𝑒𝑟 (9) 

där 𝜌𝑚 är träets medeldensitet uttryckt i 
𝑘𝑔

𝑚3 och 𝑑 är förbindarens diameter 

uttryckt i millimeter. Enheten för så väl 𝐾𝑠𝑒𝑟 som 𝐾𝑢 är  
𝑁

𝑚𝑚2. 

2.9 Gruppverkan 

Hänsyn till gruppverkan skall tas vid beräkningar av förband där flera 

förbindare används. Detta beror på att förbindare i förbandet inte med 

säkerhet uppnår sin inbördes maximala kapacitet samtidigt. Kraften blir i 

regel som störst på de förbindare som placeras längst ut i förbandet. 

Gruppverkan är större i ett förband där kraftiga förbindare, med diameter 

större än sex millimeter, används och därmed minskas kapaciteten enligt 

ekvation (10) nedan. För förband med förbindare som har en diameter 

mindre än eller lika med sex millimeter, se ekvation (11), (Svenskt Trä 

2016a): 
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𝑛𝑒𝑓 = {

𝑛

𝑛0,9√
𝑎1
13𝑑

4  
 (10) 

 𝑛𝑒𝑓 = 𝑛
𝑘𝑒𝑓 (11) 

där 

𝑛𝑒𝑓 är effektivt antal förbindare,  

𝑛 är antalet förbindare,  

𝑘𝑒𝑓 beror på om förborrning görs eller inte samt rådande centrumavstånd,  

𝑎1 är avstånd mellan förbindarna i millimeter, och 

𝑑 är förbindarnas diameter i millimeter. 

Då förbindare skruvas med centrumavståndet större än eller lika med 14𝑑, 

där 𝑑 är skruvens diameter, krävs enligt CEN (2004) ingen reduktion för 

gruppverkan. 

2.10 Brottmoder för förband av dymlingstyp 

2.10.1 Johansens teori 

Bärförmåga hos förband kan härledas genom Johansens plasticitetsteori 

(1949). Den beskriver tre stycken grundläggande brottmoder (I, II och III) 

för förband med dymlingar. Dessa baseras på antalet flytleder som kan 

uppstå i dymlingen (Svenskt Trä 2016a). En så kallad flytled uppkommer, 

enligt en förenklad teori som beskrivs av Heyden, Dahlblom, Olsson och 

Sandberg (2007), då ett tvärsnitt i materialet är genomplasticerat och nått 

flytmomentet vilket gör att momentet inte kan öka mer i den punkten. 

Johansens teori kan appliceras på förband trä-trä samt för förband stål-trä 

(Svenskt Trä 2016a). Möjliga brottmoder för enskäriga förband trä-trä ses i 

Figur 14.  
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a) b) c) d) e) f) 

Figur 14: Brottmoder i ett förband trä-trä. 

Då förbandets bärförmåga beräknas används lägsta värde enligt möjliga 

brottmoder (Svenskt Trä 2016a). Beräkningsformler för förbandets 

maximala bärförmåga används enligt CEN (2004). Dessa är 
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(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

 

där 

𝐹𝑣,𝑅𝑘 är förbandets karakteristiska bärförmåga, 

fh,1k är karakteristisk hålkantshållfasthet för virkesdel, 

 t1 är tjocklek hos virkesdel,  

𝑑 är förbindarens diameter, 

My,Rk är karakteristiskt flytmoment hos förbindaren, 

Fax,Rk är karakteristisk utdragshållfasthet hos förbindaren, och där 

β är förhållandet mellan de ingående träelementens hålkanthållfasthet. 
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För förband då stål mot trä uppträder, exempelvis vid användandet av 

inslitsade stålplåtar, uppstår flytleder i kontaktytan mellan plåt och dymling. 

Bärförmågan för ett sådant förband härleds på samma vis som beskrivet för 

trä-trä. Den inslitsade stålplåten behöver ej uppfylla några krav vad gäller 

godstjocklek. En flytled kommer, på grund av symmetrisk belastning, att 

uppstå i vilket fall. Hålkantsbrott för plåten skall emellertid kontrolleras 

(Svenskt Trä 2016a).  

Bärförmågan för inslitsade plåtar beräknas utifrån tre olika brottmoder, se 

Figur 15. Förutsätts gör godtycklig plåttjocklek med två skjuvningsplan 

(Svenskt Trä 2016b).  

 
  

f) g) h) 

Figur 15: Brottmoder för inslitsade stålplåtar: f) hålkantsbrott i virket, g) flytled bildas och h) flytled 

på var sida om inslitsad plåt. 

Beräkningsformler för förbandets maximala bärförmåga används enligt CEN 

(2004). Dessa är 

 

 

 

𝐹𝑣,𝑅𝑘= 𝑚𝑖𝑛
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(18) 

 
(19) 

 
(20) 

 

där 

𝐹𝑣,𝑅𝑘 är förbandets karakteristiska bärförmåga, 

fh,1k är karakteristisk hålkantshållfasthet för virkesdel, 

 t1 är tjocklek hos virkesdel,  
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𝑑 är förbindarens diameter, 

My,Rk är karakteristiskt flytmoment hos förbindaren, och där 

Fax,Rk är karakteristisk utdragshållfasthet hos förbindaren. 

Allmän formel för den dimensionerade bärförmågan i ett förband med en 

förbindare av stål CEN (2004) ses i ekvation (21) 

 
𝐹𝑟𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙

𝐹𝑅𝑘
𝑦𝑚

 
(21) 

där  

Frd är total dimensionerande bärförmåga för förbandet, 

kmod är hållfasthetsmodifieringsfaktorn för trämaterialet i förbandet, 

FRk är total karakteristisk bärförmåga, och där 

ym är partialkoefficient för materialet. 

2.10.2 Centrumavstånd för spikar och dymlingar i KL-trä 

Centrumavstånd för spikar och dymlingar i KL-trä skiljer sig beroende på 

vilket fästdon som används och vilken riktning kraften 𝛼 har i förhållande 

till träfibrerna. Kraven för centrumavstånden samt änd- och kantavstånd 

skall följas för att kunna utnyttja förbandets maximala bärförmåga. I Tabell 

2 beskrivs hur minsta centrumavstånd samt änd- och kantavstånd för spikar 

och dymlingar tas fram (Gustafsson et al. 2017). 

Tabell 2: Minsta centrumavstånd samt änd- och kantavstånd för spikar och dymlingar i KL-trä 

(Gustafsson et al. 2017). Med medgivande. 

 

där 

𝑎1 är parallellt med fiberriktningen, 

𝑎2 är vinkelrätt mot fiberriktningen, 

𝑎3,𝑡 är belastad ände där t står för tension och betyder tryck, 

𝑎3,𝑐 är obelastad ände där c står för compression och betyder drag, 
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𝑎4,𝑡 är belastad kant, och där 

𝑎4,𝑐 är obelastad kant. 

2.11 Brottmoder för hålkanttryck 

Kraften i ett förband överförs genom tryckkrafter mot skruven och plåten 

(BE Group u.å.). Detta kallas hålkanttryck och har tre olika brottmoder: 

dragbrott i plåten, skjuvbrott i plåten samt förlängning av plåten. Brottmoder 

beskrivs i Figur 16.  

 

Figur 16: Brottmoder för hålkanttryck: a) dragbrott i plåten, b) skjuvbrott i plåten, c) förlängning av 

hålet. 

Eurocode har tagit hänsyn till de olika brottmoderna med olika faktorer: 

 
𝐹𝑏,𝑅𝑑 =

𝑘1 ∙ 𝛼𝑏 ∙ 𝑓𝑢 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡

𝑦𝑀2
 

(22) 

 
𝛼𝑏 = 𝑚𝑖𝑛 (𝛼𝑑 ,

𝑓𝑢𝑏
𝑓𝑢
, 1) 

(23) 

där 

𝐹b,R𝑑 är bärförmåga för hålkantbrott, 

𝑘1 är en koefficient för brottmod a och som tar hänsyn till om brottet uppstår 

mellan två hål eller mellan hål och plåtkant, 

αb är minsta värdet av αd,
fub

fu
, 1, 
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αd är en koefficient för brottmod b och c som tar hänsyn till om brottet 

uppstår mellan två hål eller mellan hål och plåtkant, 

fub är skruvens hållfasthet, 

fu är plåtens hållfasthet, 

𝑑 är skruvens diameter, 

𝑡 är plåttjockleken, och där 

𝑦M2 är partialkoefficient.
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3 Objektsbeskrivning 

På Karlssons Äng 1 i de norra delarna av Kalmar planeras för tre stycken 

bostadshus producerade med moduler i KL-trä. Ett av dessa hus användes 

som referensobjekt för detta arbete. I Figur 17 ses fasadvyer för det aktuella 

objektet. I nuläget projekteras ett hus bestående av tre våningsplan men för 

att ge arbetet en högre relevans har lastberäkningar och 

infästningsdimensioneringar istället utförts för ett femvåningshus. Vidare 

användes större snö- och vindlaster än de som normalt råder i Kalmar. För 

detta objekt användes 

- snölast 𝑠𝑘 = 3,5 𝑘𝑁/𝑚2, 

- exponeringsfaktor snö = normal, 

- karakteristiskt vindtryck = 26 𝑚/𝑠, och 

- terrängtyp = 0 

 

Figur 17: Fasadvyer av referensobjekt i tre våningar. Observera att redovisade beräkningar istället 

avser fem våningar. 

Varje våningsplan rymmer tre stycken lägenheter där varje lägenhet består 

av fyra stycken sammansatta moduler i KL-trä. En given förutsättning för 

projektet var modulindelning enligt Figur 18. De röda strecken markerar 

indelning av moduler medan de tjocka blåa markeringarna anger placering 
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för balkar av typ HEA-360 i lägenheten längst till vänster. Dessa balkar 

placeras på liknande vis i övriga lägenheter. Bredden för modulerna varierar 

mellan cirka 2,2 meter till 3,1 meter. Längden för modulerna är cirka 8,1 

meter. Taket är ett sadeltak bestående av uppstolpade takstolar med 

lutningen 22,5 grader. 

 

 

Figur 18: Planritning av ett våningsplan. Röda streck markerar modulindelning. Tjocka blåa streck 

anger placering för balkar av typ HEA-360. 

För att planlösning enligt figur ovan skall uppnås används HEA 360-balkar 

som avväxling mellan moduler. Balkarna överför laster till gavelväggar samt 

lägenhetsskiljande väggar. Modulens botten består av bjälklagsskivor i KL-

trä med en tjocklek på 130 millimeter. Dessa fästs med vinkelbeslag mot 

långsida vägg samt läggs upp på HEA 360-balkar, se Figur 19. Bärande 

riktning för bjälklagskivorna blir nord till syd med orientering enligt Figur 

18 ovan. Modulens takbjälklag består istället av takskivor i KL-trä med 

tjockleken 80 millimeter. Lagd riktning för takskivorna blir öst till väst med 

orientering enligt Figur 18 ovan. På grund av takskivornas cirka åtta meter 

långa spännvidd styvas dessa upp med HEA 80-balkar. Takskivorna kopplas 

samman med dimensionerad infästning för att uppnå skivverkan och på så 

vis klara de horisontella laster som uppstår i brott- respektive bruksfallet. 

Vid eventuellt olycksfall dimensioneras infästningar för bjälklagsskivan att 

klara de laster som uppstår. En skiss för modulens uppbyggnad samt 

modulgränser ses i Figur 19 nedan. 
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Figur 19: Skiss för uppbyggnad av modul med modulgränser inritade. 

Ytterligare en förutsättning för arbetet var att modulerna skall levereras med 

färdig utvändig beklädnad. Detta gör att infästningar mellan moduler samt 

mellan modul och grund ej kan utföras utifrån. 

Byggnadens dimensioner redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3: Byggnadens dimensioner. 

Bredd 10,95 meter 

Längd 24,285 meter 

Höjd 19,2 meter 

Våningshöjd 3,2 meter 
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4 Metod 

För att syftet med rapporten skall uppnås krävdes insamling och analysering 

av teori och primärdata. Primära data baserades på platsbesök, intervju och 

beräkningar. Teori baserades istället på 

 vetenskapliga texter inom området, 

 standarder för KL-trä och dess dimensioneringsprinciper, samt 

 information ifrån intresseorganisationer och tillverkare. 

Arbetet innehåller både kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativa delen 

bestod av platsbesök, intervjuer och samtal med berörda parter samt 

insamling av data i form av litteraturstudie. Den kvantitativa delen bestod av 

handberäkningar för att dimensionera infästningar samt beräkning av 

relevanta laster. 

Arbetets huvuddelar bestod av 

 problem- och målformulering, 

 insamling av data, 

 tolkning och analys av insamlade data, 

 beräkningar, det vill säga last- och dimensioneringsberäkningar, 

 tolkning och analys av beräkningsresultat, 

 framtagande av konstruktionsritningar, och slutligen 

 diskussion och slutsats. 

4.1 Platsbesök och intervju 

Förutom insamling av data från litteratur har tre olika platsbesök 

genomförts. Ett av dessa var platsbesök på fabrik hos producent av moduler 

i traditionell träregelstomme. De andra två var besök på arbetsplatser där 

KL-trä använts som stommaterial. Besöken gjordes för att undersöka de 

metoder som används vid koppling av moduler i traditionell träregelstomme 

samt för planelement i KL-trä. Det samtalades även om KL-trä i allmänhet 

med konstruktörer och projektledare på plats. En telefonintervju har även 

gjorts för att samtala och diskutera om moduler i traditionell 

träregelstomme. Nedan beskrivs kort vilka platsbesök som gjordes samt 

telefonintervju: 



 

28 

Holmberg & Svensson 

 Platsbesök: VIDA Building, Växjö 

Tillverkare som sedan cirka ett och ett halvt år tillbaka tillverkar 

moduler i traditionell träregelstomme. Intressant ur den aspekten att 

eventuella metoder för sammankoppling inom och mellan modulerna 

eventuellt kan överföras på moduler med stomme i KL-trä. En av 

konstruktörerna på företaget ansvarade för platsbesöket.  

 Platsbesök: Kv Arken, Växjö 

Ett projekt där lägenheter uppförs med planelement i KL-trä.  

Projektledaren ansvarade för arbetsplatsbesöket. 

 Platsbesök: Tallbocken, Kalmar 

Flerbostadshus i KL-trä om 5 våningar med nedersta planet i betong. 

Innerväggar utfördes i träregelstomme. 

 Telefonintervju: Simon Nygren, Flexator 

Tillverkare av moduler i traditionell träregelstomme. 

4.2 Beräkningar 

Kvantitativ metod som bestod av handberäkningar enligt standarder för 

material och infästningar. Vetenskapliga artiklar och platsbesök användes 

för att tillföra reliabilitet och validitet i det som avsågs dimensioneras. 
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5 Genomförande 

5.1 Undersökning 

För att undersöka de infästningsmetoder som finns för moduler i traditionell 

träregelstomme gjordes ett antal kvalitativa undersökningar i form av 

 litteraturstudie inom området,  

 platsbesök hos en tillverkare av moduler i traditionell 

träregelstomme,  

 platsbesök på två arbetsplatser, samt  

 en telefonintervju med en konstruktör hos en tillverkare av moduler, 

även dessa i traditionell träregelstomme. 

Litteratur inom området har främst beskrivit de fördelar som byggande med 

moduler i allmänhet kan ha. Exempelvis ökad fuktsäkerhet i produktionen, 

kortare byggtider i jämförelse med platsbyggt samt samhällsmässiga fördelar 

med mera. Vad gäller metoder för infästningar är informationen däremot 

mer återhållsam, nästintill obefintlig.  

På det platsbesök som genomfördes hos en tillverkare av moduler framkom 

att kopplingar mellan modulerna sinsemellan inte krävs i någon större 

utsträckning. Detta berodde på att problem med lyftkrafter på grund av 

vindlaster ej förväntades uppstå i de projekt som modulerna normalt 

användes i. Mestadels levererade företaget moduler för byggnader upp till 

tre våningar. I de fall då moduler för högre byggnader tillverkades togs 

specifika lösningar för just det projektet fram. Inga allmänna metoder fanns.  

Att problem med lyftkrafter på grund av vindlaster ej förväntas uppstå för 

moduler bekräftas av Linnéuniversitetets handledare för detta 

examensarbete. Handledaren har diskuterat detta med ytterligare en 

tillverkare av moduler i traditionell träregelstomme. Det företaget menar att 

lyftkrafter ej uppstår för deras moduler. 

Vid telefonintervju med Simon Nygren gavs däremot mer användbara och 

intressanta fakta. Resultatet av denna intervju presenteras nedan under 

resultatavsnittet. 

En kvalitativ undersökning av infästningsmetoder för planelement i KL-trä 

har även gjorts. Detta var inte avsikten från början men då intressanta 

infästningsmetoder för detta byggnadssystem har framkommit bedömdes att 

detta var något som borde göras. Teori om allmänna och vanligt 

förekommande metoder har presenterats i rapportens teoriavsnitt. Platsbesök 

på två olika arbetsplatser där planelement i KL-trä har använts vid 
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uppförandet gjordes. Informationen från dessa presenteras under 

resultatavsnittet.  

För att de infästningsmetoder som framkommit genom undersökningen av 

planelement i KL-trä skall kunna implementeras i moduler av KL-trä har 

beräkningar gjorts samt diskussioner om idéer förts tillsammans med 

medverkande företag. 

5.2 Planering och kommunikation 

Innan examensarbetet påbörjades gjordes en projektplan innehållande en 

utförlig beskrivning av arbetet. Denna togs fram i samråd med handledare på 

Linnéuniversitetet samt medverkande företag. Projektplanen innehöll även 

en tidplan med bland annat datum för inlämningar och delmål i 

beräkningsprocessen. Denna har kunnat användas som en form av checklista 

under arbetets gång. 

Möten med handledare och företag har gjorts veckovis. Handledare på 

Linnéuniversitetet har bistått med korrektur av texter och beräkningar samt 

råd på användbar litteratur och företag att kontakta. Handledare från 

företagets sida har även de hjälpt till med beräkningar och anvisningar på 

företag att kontakta. 

Arbetet har till större delen utförts på WSP:s kontor i Kalmar där datorer 

med beräknings- och ritprogram kunnat användas. På kontoret finns 

konsulter inom en mängd olika områden vilket inneburit en del diskussioner 

som tillfört ytterligare aspekter till arbetet. 

5.3 Platsbesök och intervju 

5.3.1 Platsbesök 

De platsbesök som genomfördes gjordes med ledning av projektledare på 

arbetsplatsen eller med konstruktör hos tillverkande företag. 

Fotodokumentation av de metoder och olika infästningstyper som användes 

gjordes. Det relevanta av dokumentationen har, med godkännande, 

presenterats i denna rapport. Nedan presenteras de platsbesök som 

genomfördes och syftet med dem. 

5.3.1.1 Vida Building 

För att studera infästningsmetoder som används i moduler av 

träregelstommar gjordes ett platsbesök hos Vida Building i Växjö. De har 

tillverkat moduler i traditionell träregelstomme sedan cirka ett och ett halvt 
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år tillbaka. I dagsläget produceras mestadels moduler till byggnader 

bestående av maximalt tre våningsplan. 

5.3.1.2 Kv Arken 

För att studera infästningsmetoder för planelement i KL-trä gjordes ett 

arbetsplatsbesök vid Kv Arken i Växjö. Projektet omfattar 85 

hyreslägenheter som Värends entreprenad uppför åt Växjöbostäder. 

5.3.1.3 Tallbocken 

På området Tallbocken i Kalmar uppförs ett flerbostadshus med planelement 

i KL-trä. Även här var planen att studera infästningsmetoder. Byggnaden 

består av 46 lägenheter fördelade på fem våningsplan. Byggherre för 

projektet är I Am Home Properties. 

5.3.2 Intervju med Simon Nygren, Flexator 

Simon Nygren arbetar som teknikansvarig på Flexator som tillverkar 

moduler i traditionell träregelstomme. Modulerna förekommer vanligen i 

tvåvåningsbyggnader men ibland även till byggnader i tre våningar. Fyra 

våningar är även tekniskt möjligt enligt deras system. En telefonintervju 

gjordes för att samtala om deras system för moduler samt infästningar. 

Dagen innan skickades ett formulär med frågor som besvarades skriftligt av 

Nygren. Frågeformuläret presenteras i Bilaga 1. På detta vis kunde båda 

parter förbereda sig bra inför mötet varvid följdfrågor sedan kunde 

diskuteras under telefonintervjun. 

5.4 Beräkningar 

Last- och dimensioneringsberäkningar har genomförts i enlighet med de 

metoder och regler som återfinns i rådande Eurocodes och standarder. 

Beräkningarna utfördes och dokumenterades i beräkningsprogrammet 

Mathcad Prime 4.0. Fullständiga beräkningar återfinns i Bilaga 2. Resultatet 

av beräkningar presenteras under rapportens resultatavsnitt.  

5.5 Datorprogam 

Konstruktionsritningar arbetades fram i AutoCAD, ett program som används 

för att producera ritningar i 2D och 3D.  
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6 Resultat av examensarbetets undersökningar 

6.1 Resultat av platsbesök och intervju 

6.1.1 Vida Building, Växjö 

Konstruktör på företaget, och ansvarig för platsbesöket, menar att det i regel 

inte krävs förband som tar hand om de horisontella krafter som uppkommer 

i och med vindlaster då deras moduler vanligen används i maximalt tre 

våningsplan. Istället nyttjas de egentyngder som materialen i byggnaden ger 

och de friktionskrafter som uppstår. Under monteringsskedet sammanfogas 

dock modulerna i botten respektive toppen med hjälp av ”styr-reglar” som 

sammankopplas genom skruvning, se Figur 20. 

 

 

Figur 20: Sammankoppling av moduler under monteringsskedet. 

I de moduler som företaget producerade användes bandjärn för att 

sammanbinda träregelstommen till en stabilare vägg, se Figur 21. I övrigt 

användes mycket skråskruvning med konstruktionsskruvar i 45 graders 

vinkel för sammankopplingar inom modulerna. 
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Figur 21: Bandjärn som fästes på stabiliserande vägg i träregelstomme. 

6.1.2 Telefonintervju Simon Nygren, Flexator 

Nygren menar att om moduler skall användas i byggnader med fler 

våningsplan än fyra ställs betydligt högre brandkrav. Vidare krävs även mer 

tekniskt avancerande lösningar i detta fall. Både högre brandkrav och mer 

tekniskt avancerade lösningar gav en mer kostsam produkt. Problem kan 

även uppstå vad gäller upplagstryck vilka kan bli svåra att klara med 

konstruktion av träregelstommar. Den förhållandevis lätta konstruktionen 

innebär även problem vad gäller vindlaster då fler våningsplan används. I 

det fallet krävs förankringar för att motverka lyftkrafter som kan uppstå i 

konstruktionen, se Figur 22, och stora motvikter i form av fundament eller 

liknande. Även detta blir kostsamt. En annars vanlig typ av infästning i 

modulerna var skråskruvning. I Bilaga 1 presenteras de frågor som ställdes 

till Flexator.  
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Figur 22: Beslag för förankring av lyftkrafter i konstruktionen. Med medgivande från Flexator. 

  

6.1.3 Kv Arken, Växjö 

Förhoppningen var att paralleller för kopplingsmetoder för detta projekt kunde 

dras till moduler i KL-trä. Vid besöket diskuterades allmänt om montage av KL-

trä med projektledaren på arbetsplatsen. Vidare gjordes dokumentation ute på 

arbetsplatsen av olika typer av infästningar för planelementen. I Figur 23a ses en 

typ av koppling mellan grund och väggskiva. Denna är ett så kallat 

dymlingsförband som sitter på framräknade centrumavstånd längs med 

vägskivans underkant. Förbanden består av stålplåtar som svetsats fast på 

ingjutna svetsplattor. Självborrande dymlingar, se Figur 23b, används för att 

förbinda väggskivan med stålplåtarna. 
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a)  b) 

Figur 23: a) slits i väggskiva för dymlingsförband med stålplåt och dymlingar och b) självborrande 

dymling. 

Dymlingsförbandens uppgift var i detta fall, att förankra dragkrafter ned till 

grunden som bildas på grund av vind- och snedställningslaster på 

byggnaden. Inuti huskroppen fanns vissa stabiliserande väggar för att ta 

hand om exempelvis vindlaster. Mellan våningsplanen förankrades dessa 

väggar med hjälp av vinkelbeslag i plåt samt genomgående gängstänger, se 

Figur 24.  
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a)  b) 

Figur 24: Förankring av en stabiliserande vägg: a) vinkelbeslag fästs med gängstänger eller 

ankarskruv och b) genomgående gängstänger. 

Vid förankring ned mot grund, som i detta fall var platta på mark, användes 

ingjutna plåtbeslag för väggar i KL-trä, se Figur 25a. Vissa väggar utfördes i 

traditionell träregelstomme varvid dessa förankrades med gängstänger 

förankrade med kemankare i betong, se Figur 25b. Kemankare är en massa 

som injekteras i ett förborrat hål i betong. Gäng- eller ankarstång används 

vanligen och trycks ned i det förborrade hålet med innehållande kemankare 

som sedan härdar. 
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a) b) 

Figur 25: Förankring av stabiliserande vägg i betongplatta: a) stålplåt ingjuten i betong och b) 

gängstänger förankrade med kemankare.  

Under stabiliserande innerväggar krävdes en stabilare grundkonstruktion. 

Denna utgjordes av grundfundament med ingjuten bygelarmering som sedan 

göts in i betongplattan. I Figur 26 ses principen för detta. 

 

Figur 26: Förstärkning i betongplatta där de stabiliserande väggarna skall placeras. 

Väggskivor skråskruvades på flera ställen ned i mellanbjälklag, se Figur 27. 

Metoden användes dels för att sammanbinda vägg- och bjälklagselement 

men även för att hantera de skjuvkrafter som kan uppstå däremellan.  
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Figur 27: Förankring mellan bjälklag och vägg utfördes med skråskruvning, se pilarna. 

6.1.4 Tallbocken, Kalmar 

Under platsbesöket studerades, liksom på Kv Arken, metoder för kopplingar 

av planelement i KL-trä. Projektledare för Tallbocken, och ansvarig för 

platsbesöket, menar att varje infästning bidrar till ljudtransmission. Därav 

bör antalet kopplingspunkter i ett projekt minimeras och lastupptagning i 

dessa ske så effektivt som möjligt. I Figur 28 visas en typ av skruv som 

försetts med sylomer för att minska ljudtransmission. Sylomer är ett 

ljudisoleringsmaterial som ska reducera vibrationer och stomljud och 

används i stor omfattning inom träbyggnader med höga ljudkrav. 

Platsbesöket på Tallbocken genomfördes då projektet var i slutskedet vilket 

medförde att infästningar och liknande ej var synliga. 

 

Figur 28: Skruv försedd med sylomer. 
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6.2 Resultat av beräkningar 

De förband som använts är valda utifrån den teori som presenterats under 

teoretiska utgångpunkter samt de platsbesök och den intervju som 

genomförts. Infästningsmetoder som är valda att användas är 

dymlingsförband, skråskruvning samt förband med lask och ankarspik. 

Valda infästningar skall även fungera tillsammans med de förutsättningar 

som gavs för arbetet, exempelvis färdig fasad vid leverans av moduler samt 

en färdig ”trä-ren” insida i modulerna. Dessa krav gav att ett mindre urval av 

infästningar som i andra fall skulle ha kunnat användas. Den inslitsade 

plåten med självborrande dymlingar valdes på grund av de ovan beskrivna 

kraven och kan göra monteringsfasen av modulerna mer komplicerad. 

Skråskruvning är en metod som används i stor utsträckning för moduler med 

traditionell träregelstomme. Enligt den beskrivna teorin fås en snabb och 

smidig infästningsmetod. Lask med ankarspik förkommer ofta i samband 

med sammanfogning av planelement i KL-trä för att uppnå skivverkan i 

konstruktionen. 

6.2.1 Permanenta och variabla laster 

Egentyngder som använts i detta arbete är till viss del hämtade från 

tillverkare medan egentyngder för yttertak, innerväggar, installationsgolv 

och beklädnad för yttervägg var givna enligt projektförutsättningarna. 

Egentyngder redovisas i Tabell 4. 
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Tabell 4: Egentyngder för referensobjekt. 

Konstruktionsdel / material Benämning och egentyngd 

Yttertak (taktäckning, underlagstak, 

takstolar, lösull och gångbryggor) 
𝑔𝑘.𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑘 = 1,0

𝑘𝑁

𝑚2
 

Stenull (mellan bjälklagen) 
𝑔𝑘.𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑙𝑙.95 = 0,28

𝑘𝑁

𝑚2
 

Innerväggar 
𝑔𝑘.𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟 = 0,5

𝑘𝑁

𝑚2
 

Installationsgolv  
𝑔𝑘.𝑖𝑛𝑠𝑡𝑔𝑜𝑙𝑣 = 0,25

𝑘𝑁

𝑚2
 

Beklädnad yttervägg (isolering, läkt, 

skivor, panel, fönster) 
𝑔𝑘.𝑏𝑒𝑘𝑙.𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 = 0,3

𝑘𝑁

𝑚2
 

HEA-balk (360 mm) 
𝑔𝑘.𝐻𝐸𝐴.360 = 1,099

𝑘𝑁

𝑚
 

HEA-balk (80 mm) 
𝑔𝑘.𝐻𝐸𝐴.80 = 0,059

𝑘𝑁

𝑚
 

Bjälklagsskiva i KL-trä (130 mm) 
𝑔𝑘.𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔𝑠𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎.130 = 0,51

𝑘𝑁

𝑚2
 

Takskiva i KL-trä (80 mm) 
𝑔𝑘.𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔𝑠𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎.80 = 0,314

𝑘𝑁

𝑚2
 

Väggskiva i KL-trä (130 mm) 
𝑔𝑘.𝑘𝑙.𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 = 0,51

𝑘𝑁

𝑚2
 

Bjälklag balkong i KL-trä (200 mm) 
𝑔𝑘.𝑘𝑙𝑡.𝑏𝑎𝑙𝑘𝑜𝑛𝑔 = 0,785

𝑘𝑁

𝑚2
 

Betongplatta (Antaget) 
𝑔𝑘.𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 5,55

𝑘𝑁

𝑚2
 

 

Snölast beräknas enligt 

 𝑠 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘 (24) 

där 𝜇𝑖 är formfaktor beroende på takets form. Enligt EKS 10 (Boverket 

2016) får ingen reducering av snölast göras för ett sadeltak med lutning 22,5 

grader och snörasskydd. Exponeringsfaktor för vind 𝐶𝑒 gäller för normala 

svenska förhållanden (CEN 2005). Termisk koefficient 𝐶𝑡 gäller för normala 

tak som har en värmegenomgångskoefficient minder än 1,0. Faktorn 𝑠𝑘 

definieras som karakteristisk snölast på marken och denna gavs som en 

förutsättning för arbetet. Övriga faktorer som används vid beräkning av 

snölasten s är:  
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 𝜇𝑖 = 1,0   

 𝐶𝑒 = 1,0   

 𝐶𝑡 = 1,0  

 𝑠𝑘 = 3,5 𝑘𝑁/𝑚
2  

Enligt ekvation (24) ges snölasten 𝑠 = 3,5 𝑘𝑁/𝑚2 .   

Vindlast för aktuellt projekt beräknades till 𝑞𝑘.𝑣𝑖𝑛𝑑 = 1,321 𝑘𝑁/𝑚2. 

Fullständig vindlastberäkning ges i Bilaga 2, rubrik 3.  

6.2.2 Lastnedräkning 

Lastnedräkning vertikalt görs per våningsplan och för långsida respektive 

kortsida. Eftersom dymlingsförband och skjuvförband dimensioneras efter 

verkande vindlaster skall egentyngder, som i dessa fall är gynnsamma laster, 

reduceras med en faktor 0,9 enligt EKS 10 (Boverket 2016). Vidare utförs 

dimensioneringsberäkningar med förutsättningen ”tomt hus” vilket innebär 

att inga nyttiga laster medräknas. Variabel huvudlast, som i detta fall är 

nyttig last, sätts därmed till värdet noll. Snölaster beaktas ej. På grund av 

dessa faktorer används ekvationen (25)  

 𝛾
𝑑
∙ 0,9 ∙ 𝐺𝑘  (25) 

där 

γd är partialkoefficient för säkerhetsklasserna enligt EKS 10, och där 

Gk är egentyngden. 

Då lastnedräkning på långsida utförs görs denna ned till ovankant takskiva på understående modul. I 

Figur 29 illustreras tankegången. För fullständig beräkning se Bilaga 2, rubrik 4. I Tabell 5 

Tabell 5 ges framräknad lasteffekt för egentyngder på långsida vägg. 
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a) b) 

Figur 29: Lastnedräkning vertikalt för egentyngder: a) illustreras vart knutpunkterna finns och hur de 

benämns och b) mer specifikt hur en knutpunkt ser ut i detalj. 

 

Tabell 5. Sammanställning av egentyngder på långsida vägg. 

Egentyngd mot grund Lasteffekt 

Knutpunkt 1 26,8 𝑘𝑁 𝑚⁄  

 

Vid vertikal lastnedräkning på byggnadens kortväggar ges ett tillskott av 

respektive HEA-360 balk. Tillskottet sprids för varje våningsplan nedåt med 

en spridningsvinkel om 30 grader (Gustafsson et al. 2017). I Figur 30 

illustreras hur punktlaster från HEA-360 balkar sprider sig vidare. Tillskott, 

förutom punktlasterna, är ytterväggens egentyngd. Framräknad lasteffekt 

redovisas i Tabell 6. Här bör även nämnas att en förenkling i 

beräkningsmodellen har gjorts. Kortsidan bedöms bestå av hela skivor utan 

hål för fönster. Denna förenkling har gjorts eftersom inga kontroller vad 

gäller de skivor i KL-trä som väggarna består av görs i detta examensarbete. 
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Figur 30: Spridning av punktlaster från HEA-360 balkar. 

 

Tabell 6: Sammanställning av linjelaster på grund av egentyngder på kortsida vägg mot grundplan. 

Plan Lasteffekt 

Grundplan 49.267𝑘𝑁 𝑚⁄  

 

6.2.3 Stabilitetsberäkningar 

En kontroll mot stjälpning har gjorts för de fall då vindlast verkar på 

byggnadens långsida och kortsida. I Tabell 7 redovisas lasteffekten då vind 

verkar på långsidan av huset. Dessa laster är inklusive snedställningslaster. 

Begreppet snedställning innebär att väggar slumpmässigt inte står helt 

vertikalt. Detta medför att en excentricitet uppstår som ger bidrag till de 

horisontella krafter som verkar på huset. I Figur 31 visas hur lasterna verkar 

på byggnadens långsida. För fullständig beräkning, se Bilaga 2, rubrik 7.1. 
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Tabell 7: Vindlaster som verkar på husets långsida, fasad och tak. 

Benämning Vindlast 

𝑞ℎ.0.𝑡𝑜𝑡 4,234 𝑘𝑁/𝑚 

𝑞ℎ.1.𝑡𝑜𝑡 8,596 𝑘𝑁/𝑚 

𝑞ℎ.2.𝑡𝑜𝑡 8,596 𝑘𝑁/𝑚 

𝑞ℎ.3.𝑡𝑜𝑡 8,596 𝑘𝑁/𝑚 

𝑞ℎ.4.𝑡𝑜𝑡 8,596 𝑘𝑁/𝑚 

𝑞ℎ.5.𝑡𝑜𝑡 5,807 𝑘𝑁/𝑚 

𝑞ℎ.𝑣𝑖𝑛𝑑.𝑙𝑜𝑣𝑎𝑟𝑡.𝑡𝑎𝑘 2,414 𝑘𝑁/𝑚 

𝑞ℎ.𝑣𝑖𝑛𝑑.𝑙ä.𝑡𝑎𝑘 -3,344 𝑘𝑁/𝑚 

 

 

Figur 31: Vindlaster mot långsida. 

Då vind verkar på husets kortsida ges lasteffekter enligt Tabell 8. 

Snedställningslaster kan bortses ifrån vid denna beräkning då dessa anses ge 

minimalt eller obefintligt bidrag på grund av de stora tyngder som verkar på 

kortväggarna. I Figur 32 visas hur vindlasterna verkar på byggnadens 

kortsida. För fullständig beräkning, se Bilaga 2, rubrik 7.2. 
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Tabell 8: Vindlaster som verkar på husets kortsida, fasad och tak. 

Benämning Vindlast 

𝑞ℎ.0.𝑡𝑜𝑡 3,822 𝑘𝑁/𝑚 

𝑞ℎ.1.𝑡𝑜𝑡 7,644 𝑘𝑁/𝑚 

𝑞ℎ.2.𝑡𝑜𝑡 7,644 𝑘𝑁/𝑚 

𝑞ℎ.3.𝑡𝑜𝑡 7,644 𝑘𝑁/𝑚 

𝑞ℎ.4.𝑡𝑜𝑡 7,644 𝑘𝑁/𝑚 

𝑞ℎ.5.𝑡𝑜𝑡 7,644 𝑘𝑁/𝑚 

𝑞ℎ.6.𝑡𝑜𝑡 3,822 𝑘𝑁/𝑚 

𝑞𝑣𝑖𝑛𝑑.𝑙𝑜𝑣𝑎𝑟𝑡.𝑡𝑎𝑘  -1,101 𝑘𝑁/𝑚 

 

 

Figur 32: Vindlaster mot kortsida. 

Kontroll för stjälpning har gjorts då vind verkar mot husets långsida och 

kortsida. Egentyngd anses gynnsam och skall reducerad med en faktor 0,9 

och den variabla huvudlasten sätts till noll enligt EKS 10 (Boverket 2016). 

Vid beräkning då vind verkar mot byggnadens långsida bestäms 

bottenplattans bredd vara lika med husets. Då vind verkar på byggnadens 

kortsida är betongplattans bredd istället en tredjedel av husets totala längd 

eftersom vindlasterna antas spridas vidare i de resterande delarna av huset. 

Då vind verkar mot byggnadens kortsida ges ett tillräckligt resultat vad 

gäller resultantens beräknade avstånd. Ingen stjälpning av byggnaden 

uppstår i detta fall. Då vinden istället verkar på byggnadens långsida ges ett 

resultat som ej godkänns, se Tabell 9. För fullständig beräkning, se Bilaga 2, 

rubrik 7.1.3 och 7.2.2. 
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Tabell 9: Resultat av framräknat avstånd för vertikal kraftresultant. 

Vindens verkan Avståndskrav 

𝑒𝑠𝑡𝑗ä𝑙𝑝 < 𝑏 6 [𝑚]⁄   

Beräknat avstånd 

𝑒𝑠𝑡𝑗ä𝑙𝑝 [𝑚]   
Resultat 

Långsida 1,825 2,036 Ej tillräckligt 

Kortsida 1,348 1,105 Tillräckligt 

Resultatet av lyftsberäkningen, se Bilaga 2, rubrik 8, då vind verkar på 

byggnadens kortsida respektive långsida visar att lyftkrafter uppstår för båda 

fallen. Vid beräkning då vinden verkar på byggnadens kortsida skall 

vindlasten tas upp av en tredjedel av långsidan och två tredjedelar förs 

vidare i husets längdriktning. Vindlaster som verkar på kortsidorna skall tas 

upp av de väggar som är parallella med vindriktningen, alltså byggnadens 

långsidor. Vid beräkning då vind verkar mot byggnadens långsida ges även 

där lyftkrafter. För att motverka lyftkrafter krävs förankringar i 

betongplattan. Kraften har beräknats fram med en jämviktsekvation. 

I Figur 33 illustreras hur krafter och moment verkar på byggnaden ena sida. 

Resultat av framräknad mothållande kraft (𝐷) mot grundkonstruktion är 

54,23 𝑘𝑁 för långsidorna (vind verkar mot byggnadens kortsida) samt 

52,14 𝑘𝑁 för kortsidorna (vind verkar mot byggnadens långsida). För 

fullständig beräkning, se Bilaga 2, rubrik 8.1. 

 

 

Figur 33: Uppställning för jämvikt för lyftkrafter. 

De lyftkrafter som uppkommer mellan modul och grundkonstruktion uppstår 

även mellan modul och modul. Kraften avtar för varje våningsplan uppåt 

vilket illustreras i Figur 34, då vind verkar mot byggnadens kortsida. 

Principen är densamma då vind verkar mot byggnadens långsida. 
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Figur 34: Lyftkraften minskar uppåt i byggnaden då vind verkar mot kortsidan. 

De lyftkrafter som uppstår motverkas med hjälp av en inslitsad plåt. 

Inspirationen till detta kommer från det platsbesök som gjordes på Kv 

Arken. Under teoriavsnittet finns även metoden med inslitsade plåtar 

beskriven. Stålplåten fixeras med dymlingar för att ta hand om lyftkrafterna. 

Denna typ av förband benämns dymlingsförband. 

6.2.4 Dimensionering dymlingsförband 

Dimensionering av dymlingsförband utförs för våningsplan ett, entréplan, 

mot grundkonstruktion. Det är här de största lyftkrafterna för byggnaden 

uppstår. Eftersom lyftkrafter avtar enligt Figur 34 ovan dimensioneras enbart 

dymlingsförband för entréplanet mellan modul och grundkonstruktion, se 

Figur 35. Ett förslag har även tagits fram för inslitsad plåt mellan moduler. 

  

Figur 35: Dymlingsförband mellan modul och grund. 

Dymlingens hålkanthållfasthet beräknas enligt ekvation (7). Förbandets 

tvärkraftsbärförmåga beräknas enligt de olika brottmoderna som finns för 
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inslitsade stålplåtar. Tvärkraftsbärförmågan ges enligt minsta värdet av 

ekvation (18)-(20). I Tabell 10 redovisas resultatet för ekvationerna. 

Tabell 10: Dymlingsförbandets karakteristiska tvärkraftsbärförmåga. 

Ekvation Brottmod Tvärkraftsförmåga per 

dymling 

(18) (f) 11,21 𝑘𝑁 

(19) (g) 11,99 𝑘𝑁 

(20) (h) 4,88 𝑘𝑁 

Brottmod (h) ger enligt Tabell 10 ovan det minsta karakteristiska värdet. 

Dimensionerande bärförmåga för hela förbandet där faktorn 𝑘𝑚𝑜𝑑 och 

partialkoefficienten för träförband 𝑦𝑚 även beaktas enligt ekvation (21) ger 

resultatet som kan ses i Tabell 11. 

Tabell 11: Dimensionerande bärförmåga för ett förband. 

Dimensionerande 

kraften 

Tvärkraftsförmåga per 

dymling 

Tvärkraftsförmåga per 

dymling två skär 

54,23 𝑘𝑁 3,38 𝑘𝑁 6,76 𝑘𝑁 

Dymlingsförbandet dimensioneras efter största belastning. Enligt beräkning 

används kraften 54,23 𝑘𝑁 och varje dymling klarar alltså en tvärkraft på 

3,38 𝑘𝑁 och för två skär 6,76 𝑘𝑁, se Tabell 10 ovan. Detta ger resultatet att 

förbandet skall innehålla minst 9 stycken dymlingar. Fullständig beräkning 

ges i Bilaga 2, rubrik 9.1. I Tabell 12 redovisas den kraft som verkar på 

förbandet, plåtens tjocklek, dymlingens diameter och hur många dymlingar 

som minst krävs. 

Tabell 12: Sammanställning där verkande kraft, plåttjocklek, dymlingsdiameter och antalet dymlingar 

kan ses. 

Lyftkraften 

[kN] 

Tjocklek stålplåt 

[mm] 

Diamter dymling 

[mm] 

Antal dymlingar 

[st] 

54,23 5 7 9 

Minsta centrumavstånd och kantavstånd bestäms med hjälp Tabell 2. 

Hålkantbrottet har kontrollerats i stålplåten enligt ekvation (22), kapaciteten 

visade sig vara tillräcklig, se Bilaga 2, rubrik 9.1.  

6.2.5 Horisontell förankring då vind verkar mot kortsida  

6.2.5.1 Mellan grundkonstruktion och modul 

Vid en summering av vindlasterna som verkar mot byggnadens kortsida 

erhålls det dimensionerade värdet 42,04
𝑘𝑁

𝑚
, se Bilaga 2, rubrik 9.2.1. Lasten 
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ger upphov till skjuvkraften 28,46
𝑘𝑁

𝑚
 mellan vägg och grundkonstruktion. 

Mot grunden är skjuvkrafterna som störst, se Figur 36. Ett dymlingsförband 

med inslitsad stålplåt och dymlingar har dimensionerats för skjuvkraften 

ovan, se Bilaga 2, rubrik 9.5. Friktionskrafter mellan väggar och bjälklag 

eller mellan väggar och grundkonstruktion kan ej tillgodoräknas som 

mothållande krafter eftersom vindlasterna ger upphov till tryck- och 

dragkrafter. 

  

Figur 36: Vindkraften på kortsidan ger upphov till större skjuvkrafter längre ner i huset. 

6.2.5.2 Mellan modul och modul 

Vid en summering av vindlasterna som verkar mot byggnadens kortsida 

erhålls det dimensionerade värdet 34,40
𝑘𝑁

𝑚
, se Bilaga 2, rubrik 9.2.3. 

Skjuvkrafter skall tas upp av förbandet som i detta fall är valt att utföras med 
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skråskruvade träskruvar i 45 graders vinkel. Dimensioner och egenskaper för 

den träskruv som används ges i Tabell 13. 

Tabell 13: Dimensioner samt den karakteristiska och dimensionerade kapaciteten per träskruv 

(Rothoblaas, u.å). 

Diamter 

[mm] 

Längd 

[mm] 

Träskruv WT-8.2-220 

(Karakteristiskt) 

Tvärkraftskapaciteten per 

skruv (Dimensionerande) 

8.2 220 7,85 kN 5,23 𝑘𝑁 

Skjuvkraften som verkar mellan vägg och bjälklag är beräknad till 23,29 
𝑘𝑁

𝑚
. 

Framräknat centrumavstånd för träskruvarna blir 200 millimeter. 

6.2.6 Horisontell förankring då vind verkar mot långsida 

6.2.6.1 Mellan grundkonstruktion och modul 

Då vind verkar mot byggnadens långsida uppstår skjuvkrafter enligt Figur 

37. Skjuvkraften i detta fall är lägre än när vind verkar mot kortsida. Enligt 

beräkning fås en vindlast som är 40,19
𝑘𝑁

𝑚
  vilket ger en skjuvkraft om 

14,84
𝑘𝑁

𝑚
. På grund av den lägre lasteffekten dimensioneras inget 

dymlingsförband för detta fall.  
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Figur 37: Vindkraften på långsidan ger upphov till större skjuvkrafter längre ner i huset. 

6.2.6.2 Mellan modul och modul 

Vindkraften mot långsidan blir 31,60
𝑘𝑁

𝑚
  och ger en skjuvkraft som är 

11,67
𝑘𝑁

𝑚
. För förbandet används samma träskruv som beskrivs i Tabell 13 

ovan. Framräknat centrumavstånd för träskruvarna blir 333 millimeter. 

6.3 Skivverkan i modulernas takskivor 

För att vindlaster ska kunna tas upp i modulernas takskivor och föras via 

väggarna ned till grunden bör skivorna uppföra sig som en styv enhet. För 

att detta ska uppnås krävs förband som binder ihop skivorna och tar hand om 

de skjuvkrafter som uppstår i fogarna, se Figur 38. Skjuvkrafter uppstår i 

fogarna mellan modulernas takskivor. En lask med ankarspik längs med hela 
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fogen är valt som förbindare. Vindlasten som verkar på kortsidan är per 

våningsplan beräknad till 7, 77 
𝑘𝑁

𝑚
, se Bilaga 2, rubrik 9.3 Lasten ger upphov 

till skjuvkrafter som totalt sett varierar ut över hela planet, det vill säga hela 

den styva enheten som sammanbundits med laskar. I Figur 39 redovisas en 

vy över takskivorna sett ovanifrån. I samma Figur ses, markerat med blåa 

streck, även att antalet fogar mellan takskivorna blir tre stycken. Mest 

belastad fog ses inringad i rött. 

 

Figur 38: Skjuvkrafter uppstår i fogarna mellan modulernas takskivor. 

 

 

Figur 39: Vy av takskivorna ovanifrån. Blå streck markerar fogar mellan takskivorna. 
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Mest belastad fog ges en skjuvkraft om 2,302 
𝑘𝑁

𝑚
  som verkar längs med 

fogen i 8,1 𝑚. I Figur 40 redovisas hur skjuvkrafterna varierar 

storleksmässigt ut över planet beroende på vilken position 𝑥, enligt Figur 39 

ovan, som betraktas. 

 

 

Figur 40: Skjuvkraften varierar utöver planet och varierar beroende på x, där x är som störst vid 0 & 

10,95m. 

Förbandet består av lask och ankarspik. Spikens hålkanthållfasthet beräknas 

enligt ekvation (6). Förbandets tvärkraftsbärförmåga beräknas enligt de olika 

brottmoderna som finns för trä-trä-förband med en förbindare av stål. 

Tvärkraftsbärförmågan ges enligt minsta värdet av ekvationerna (12)-(17).  

Resultat av de olika brottmoderna redovisas i Tabell 14. 

Tabell 14: Spikförbandets karakteristiska bärförmåga. 

Ekvation Brottmod enligt Figur 14 Tvärkraftsförmåga per spik 

(12) (a) 2,272 𝑘𝑁 

(13) (b) 2,272 𝑘𝑁 

(14) (c) 0,941 𝑘𝑁 

(15) (d) 1,012 𝑘𝑁 

(16) (e) 3,036 𝑘𝑁 

(17) (f) 5,758 𝑘𝑁 

Brottmod (c) ger det lägsta karakteristiska värdet. Dimensionerande 

tvärkraftsbärförmåga per ankarspik beräknas enligt ekvation (21), resultatet 

ses i Tabell 15. 
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Tabell 15: Dimensionerande tvärkraftsbärförmåga per ankarspik. 

Dimensionerande kraften Tvärkraftsförmåga per spik 

18,65 𝑘𝑁 0,65 𝑘𝑁 

Total kraft som verkar i mest belastad fog ges av fogens längd multiplicerat 

med skjuvkraften i  
𝑘𝑁

𝑚
. Resultatet blir en kraft om 18,65 𝑘𝑁. Antalet 

ankarspik som krävs för den kraften ges av dividering med dimensionerande 

tvärkraftsbärförmåga per ankarspik. Antalet blir då 29 stycken med ett 

centrumavstånd 279 millimeter på var sida om mest belastad fog. 
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7 Analys av resultat 

Tillverkningskapaciteten för KL-trä i Sverige kommer att öka under de 

närmsta åren framöver, från cirka 22 000 kubikmeter till cirka 180 000 

kubikmeter. Vid platsbesöken som gjorts bekräftas ett ökande intresse för 

materialet. Enligt Brandner et al. (2016) kommer tillverkningen av produkter 

i KL-trä att öka globalt det närmsta årtiondet och förväntas bli en lika vanlig 

produkt som limträ. Att moduler produceras i KL-trä istället för i traditionell 

träregelstomme tordes därmed bli allt mer vanligt. 

Vid kontakt med de båda tillverkarna av moduler i traditionell 

träregelstomme, det vill säga Vida Building och Flexator, framkom att 

skråskruvning var en vanligt förekommande metod för sammankopplingar. 

Metoden användes främst på grund av smidigheten i utförandet och den 

höga hållfastheten som erhölls i förbandet. Smidigheten i utförandet beskrev 

Blaß & Schädle (2011) var just en av anledningarna till det stora 

användandet av skruvar. Vid skråskruvning användes ofta en vinkel av 45 

grader vilket gav en högre hållfasthet än då skruvning sker vinkelrätt in i 

materialet. Detta bevisas även av Tomassi, Crosatti & Piazza (2010) som 

menar att skråskruvning i 45 grader ger den bästa kapaciteten med avseende 

på skjuvning. 

Båda företagen tillverkade normalt moduler som var avsedda att användas i 

maximalt trevåningshus. Nygren menade att vid användandet av deras 

moduler i fler våningsplan ställdes högre brandkrav vilket i sin tur gav en 

mer kostsam produkt. Tekniska problem kunde även uppkomma vad gäller 

stora upplagstryck som kunde vara svåra att hantera. Vidare gavs även 

information av att vindlaster blir mer svårhanterliga då modulerna användes 

i byggnader över fyra våningsplan. I övriga fall då modulerna skulle 

dimensioneras för att klara vindlaster var kraftigare beslag vanligt 

förekommande, exempelvis långa vinkelplåtar för att motverka lyftkrafter. 

Både skråskruvning och kraftigare beslag av plåtar är metoder som utnyttjats 

för att lösa sammankopplingen från modul till modul samt från modul till 

grundkonstruktion för referensovjektet. Metoden med inslitsade plåtar och 

dymlingar, så kallade dymlingsförband, var något som användes vid Kv 

Arken för att ta hand om lyftkrafter på grund av vindlaster på byggnaden. 

Denna metod var även generellt vanligt förekommande för planelement i 

KL-trä enligt Gustafsson et al. (2017). 

Vid dimensionering av dymlingsförband för de lyftkrafter som verkar har i 

detta projekt stabilitetsberäkning enligt Martinsons (2006) tillämpats. I 

EKS 10 (Boverket 2016) beskrivs att egentyngder vid en sådan typ av 

beräkning ska ses som gynnsamma och därmed reduceras med en faktor 0,9. 

Övrig variabel huvudlast skall sättas till värdet noll. Snölaster beaktas ej vid 

dimensionering av dymlingsförbandet.  
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Då skjuvkrafter mellan väggar och bjälklag samt mellan väggar och 

grundkonstruktion beräknats har även här Martinsons (2006) 

beräkningsmodell tillämpats. Enligt modellen skall inga friktionskrafter 

tillgodoräknas som mothållande krafter till skjuvkrafterna. Huruvida detta 

antagande är ett helt korrekt analyseras inte vidare men denna beräkning är 

enligt Martinsons (2006). 

Beräkningar visade att stjälpning sker när vind verkar mot byggnadens 

långsida, detta beror enligt den teorin som beskrivits av Martinssons (2006) 

på att byggnaden har för liten egentyngd. För att stjälpning av byggnaden 

skall motverkas krävs enligt samma teori en förstärkning av 

grundkonstruktionen, en förändring av husets geometri alternativt en 

förankring av grundkonstruktion ned till fast mark. I det studiebesök som 

gjordes på Kv Arken gavs information om att grus användes som fyllnad i 

bjälklagen för att öka byggnadens tyngd.  
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8 Förslag 

Här presenteras de förslag som framkommit genom arbetets undersökningar 

och beräkningar. Notera att detta är förslag framtagna utifrån de 

förutsättningar som låg till grund för arbetet. Därmed är förslagen utformade 

för att modulerna skall kunna levereras med färdig fasad samt med en 

obeklädd insida. 

8.1 Dymlingsförband 

För att ta hand om de lyftande krafter som vind- och snedställningslaster 

orsakar på byggnaden har ett dymlingsförband dimensionerats. Förbandet 

består av en inslitsad 5 millimeter tjock stålplåt tillsammans med 7 

millimeters självborrande dymlingar. Metoden kan liknas med den som 

användes vid Kv Arken i Växjö. Förbandet kräver en ingjuten svetsplatta i 

grunden. Till denna kan sedan den inslitsade plåten svetsas fast. Slits i KL-

träskivan för stålplåten föreslås utföras på fabrik. Stålplåtens tjocklek är som 

beskrivet ovan 5 millimeter, slits i KL-träskivan utförs med en bredd om 10 

millimeter för att möjliggöra ett smidigt montage på arbetsplatsen. 

Självborrande dymlingar fästes på arbetsplatsen genom lucka eller liknande i 

installationsgolvet. I Figur 41a tydliggörs slutgiltigt läge för 

dymlingsförbandet och i Figur 41b tydliggörs stålplåtens utseende 

tillsammans med svetsplattan.  

 

 

 

a)  b) 

Figur 41: a) Dymlingsförband mellan moduler och grundkonstruktion och b) stålplåt med svetsplatta.  

Ett förslag med dymlingsförband mellan moduler har även tagits fram. Inga 

dimensioneringsberäkningar har gjorts för förbandet i och med de avtagande 

lyftkrafterna upp i byggnaden enligt Figur 34. I Figur 42 redovisas förslaget 

bestående av inslitsad plåt som monteras på fabrik i modulen. På 
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arbetsplatsen kan sedan modul över och under sammanbindas med 

dymlingar som skruvas i ovanstående modul genom en lucka eller liknande i 

installationsgolvet. 

 

Figur 42: Inslitsad stålplåt mellan moduler som sammanbinds med självborrande dymlingar.  

8.2 Skjuvförband 

För att ta hand om skjuvkrafter som uppstår mellan väggar och bjälklag har 

metod med skråskruvning valts. Skruven som använts för dimensionering är 

av typen dubbelgängad konstruktionsskruv med diametern 8,2 millimeter 

och längden 220 millimeter. Montage sker genom skruvning i 45 graders 

vinkel. Mellan första och andra planet krävs ett centrumavstånd för 

skruvarna på 166 millimeter. Eftersom skråskruvning kommer göra åverkan 

på färdig insida i lägenheterna föreslås taklist eller liknande i dessa områden. 

Förslaget presenteras i Figur 43. 
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Figur 43: Skråskruvade konstruktionsskruvar med centrumavståndet 166 millimeter, längs med 

fasaden. 

8.3 Förband med lask och ankarspik 

Takskivor i modulerna skall ta upp skivverkan i brott- respektive bruksfallet. 

För att detta skall uppnås sammanbinds skivorna med längsgående lask fäst 

med ankarspik. Lasken monteras på arbetsplatsen innan placering av 

ovanstående modul. Ankarspikarna har diametern 4 millimeter och längden 

60 millimeter. Spikar bör fästas på var sida om fogen i lasken enligt Figur 44 

nedan. Centrumavståndet mellan spikarna för en fog med längden 8,1 meter 

blir 279 millimeter. 



 

60 

Holmberg & Svensson 

 

Figur 44: Förband med lask och ankarspik för sammanfogning av takskivor. 
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9 Diskussion  

9.1 Metoddiskussion 

Att använda sig av platsbesök som en av metoderna för arbetet har visat sig 

tillföra mycket till resultatet. De lösningar som presenterats i arbetet har till 

stor del inspirerats av de infästningsmetoder som dokumenterades på 

platsbesöken, framförallt vid Kv Arken. Platsbesök på Tallbocken gjordes 

dessvärre i ett för sent skede för att infästningar skulle kunna dokumenteras. 

Där gavs istället värdefull information om ljudaspekter i stommar av KL-trä. 

Vid platsbesök hos tillverkare av moduler i traditionell träregelstomme gavs 

en förhållandevis återhållsam information om tekniska lösningar. De 

moduler som producerades under platsbesöket var avsedda att användas i ett 

projekt där vindlaster inte upplevdes vara ett problem och det kan vara en 

anledning till att ingen information om detta gavs. Det är också möjligt att 

tillverkare inte vill sprida information om tekniska lösningar vidare. Överlag 

kan dock konstateras att metoden med platsbesök har givit arbetet en större 

reliabilitet samt legat till grund för rapportens undersökning.  

Telefonintervju med konstruktör hos tillverkande företag av moduler i 

traditionell träregelstomme genomfördes även. Dagen innan intervjun 

skickades frågeställningar till företaget vilket gav båda parter chansen till en 

bättre förberedelse. Frågeställningarna besvarades skriftligt innan intervjun, 

vilket gjorde att följdfrågor istället kunde diskuteras under intervjutillfället. 

Metoden får anses lyckad och tillvägagångssättet att skicka ett frågeformulär 

kanske även borde nyttjats vid platsbesöken. Antalet platsbesök, vilket är tre 

stycken, samt en telefonintervju ger arbetet en ökad validitet. 

Den litteraturstudie som genomförts är till viss del sammanställd från 

artiklar och böcker publicerade av Svenskt Trä. Källorna erbjuder bra och 

användbar fakta men det bör noteras att det är en verksamhet inom 

branschorganisationen Skogsindustrierna. Trovärdigheten i informationen 

kan i vissa fall diskuteras eftersom organisationen verkar för en ökad 

användning av skogsprodukter.     

9.2 Resultatdiskussion 

De presenterade förslagen på metoder för infästningar, från modul till grund 

samt från modul till modul, baseras på de resultat som framkommit genom 

teori, platsbesök samt beräkningar. Resultaten är även delvis styrda av 

projektets förutsättningar. Två av dessa förutsättningar har blivit avgörande 

för vilka metoder som kunnat användas för infästningar. Modulerna är 

tänkta att levereras med färdig utsida, det vill säga isolerade och 

panelbeklädda. Insidan på lägenhetsväggarna kommer däremot inte att 

bekläs, utan KL-träet kommer vara synligt. På grund av detta kan 
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exempelvis inga kopplingar mellan modulernas sidor utföras utifrån. Enda 

chansen till en möjlig anslutning är från insidan under installationsgolvet. 

Därav har förband med inslitsad stålplåt visat sig vara det bästa alternativet. 

Rationaliteten i denna metod hade vidare varit intressant att utreda på 

arbetsplats vid lyft av moduler i KL-trä. 

En del av beräkningarna har gjorts enligt de metoder som presenteras av 

Martinsons (2006). Exempelvis vid beräkning av det stjälpande momentet 

på byggnaden men även för skjuvkrafter mellan väggar och bjälklag. Då 

stjälpmoment beräknas angavs att en mothållande vertikal resultant skall 

angripa inom bottenplattans bredd delat på sex. Vid diskussion men 

konstruktörer i branschen beskrivs att då stjälpmoment för 

betongkonstruktioner beräknas används istället att vertikal resultant skall 

angripa inom bottenplattans bredd delat på tre. Det hade varit intressant att 

studera om kravet ”delat på sex” verkligen är lämpligt eller om det skulle 

kunna sänkas. Vid beräkning av uppkomna skjuvkrafter mellan väggar och 

bjälklag anges enligt Martinsons (2006) att inga friktionskrafter bör 

tillgodoräknas. I praktiken borde dock friktionskrafter uppstå då vindlaster 

verkar mot byggnaden eftersom en tryckt sida av väggskivan då borde 

uppstå. Tillgodoräknas friktionskrafter erhålls mindre skjuvkrafter mellan 

väggar och bjälklag men i och med att beräkning görs enligt den teori som 

beskrivs i Martinsons (2006) tillgodoräknas inte friktionskrafter. Ytterligare 

osäkerheter kring vilken friktionskoefficient som borde användas finns även. 

Resultatet som framkom av de undersökningar som gjordes genom olika 

platsbesök samt intervju har kunnat kopplas till den litteratur som finns 

beskriven under de teoretiska utgångspunkterna. Tillförlitligheten i de 

infästningsmetoder som användes vid platsbesöken styrks därmed i och med 

att metoderna även finns beskrivna under teorin.  

9.3 Diskussion om studiens förslag 

De förslag som presenterats kan vidare ligga till grund för utveckling av 

infästningsmetoder för moduler i KL-trä. Rationaliteten i metoden med 

inslitsade stålplåtar hade varit intressant att studera under en 

montagesituation. Avseende den lösningen finns ett par kvarstående 

frågeställningar: 

 Krävs olika höjder på stålplåtarna för att succesivt kunna ”styra” in 

modulen i rätt läge? 

 Hur är hållbarheten vid en eventuell stöt på en sådan stålplåt under 

montageskedet? 

 Hur bra fungerar metoden med avseende på ljud? En skarv eller ett 

urtag i sylomerlisten kommer sannolikt att krävas på grund av 

stålplåtarna. 
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Metod med skråskruvning har enligt dimensioneringsberäkningar visats vara 

tillräcklig för att hantera uppkomna skjuvkrafter mellan moduler på grund av 

vindlaster. Teorin bakom denna metod anses även vara väl dokumenterad. 

Eftersom skråskruvning kommer göra åverkan på färdig insida i 

lägenheterna föreslås taklist eller liknande i dessa områden. Likaså har 

beräkningar visat att metod med lask fungerar för att fördela krafter vidare 

för att uppnå skivverkan. 
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10 Slutsatser 

Undersökningen visar att metoder som används för planelement och 

moduler av traditionell träregelstomme kan överföras till objekt med 

moduler i KL-trä. Förslagsmetoder som tagits fram är skråskruvning, 

förband med lask samt inslitsad stålplåt med självborrande dymlingar. 

Resultatet av lastberäkningar som utförts i denna rapport visar att lyftkrafter 

och skjuvkrafter uppstår mellan moduler och grundkonstruktion samt mellan 

moduler sinsemellan. 

Arbetets resultat och förslag kan nyttjas vid framtida projekt, eller ligga till 

grund för vidareutveckling inom området infästningar för moduler i KL-trä. 
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Bilaga 1: Intervju med Flexator 

Bilaga 2: Beräkning 

 



 

Bilaga 1: sid1: (1) 

Holmberg & Svensson 

BILAGA 1: Intervju med Flexator 

Intervjufrågor 

 Hur stora moduler tillverkar Flexator? 

 Hur många våningar används era moduler normalt för? 

 Om kund önskar en öppen planlösning, hur löser ni detta? Avväxling 

på något sätt? Något speciellt att tänka på i det fallet? 

 Vilka infästningsmetoder används generellt i fallen modul till modul 

samt modul till grundkonstruktion? 

 Några speciella typer av infästningar som används för att ta hand om 

lyftkrafter som eventuellt (eller inte alls) uppstår? 

 Vid dimensionering av infästningar, hur tas hänsyn till olyckslast? 

 Krävs någon förankring mellan moduler för att ta han om de 

skjuvkrafter som eventuellt uppstår mellan modulerna? 

 



BILAGA 2

Innehållsförteckning
1. Materialparametrar
2. Karakteristiska laster

2.1 Egentyngder

2.2 Snölaster (Johansson, 2017)

2.3 Nyttiga laster (Johansson, 2017)

3. Formfaktorer vind
3.1 Formfaktorer vind mot fasad

3.2 Formfaktorer vind på tak 

4. Vertikala linjelaster (Långsida)
5. Punktlaste pga. HEA-balkar
6. Vertikala linjelaster (Kortsida), inkl. spriding pga. HEA-balkar
7. Stomstabilitet

7.1 Stabilitet vind mot långsida

7.1.1 Verkande vind

7.1.2 Snedställning

7.1.3 Kontroll mot stjälpning

7.2 Stabilitet vind mot kortsida

7.2.1 Verkande vind

7.2.2 Kontroll mot stjälpning

8. Kontroll av lyftkrafter
8.1 Kontroll av lyftkrafter mot grund för långsida

8.2 Kontroll av lyftkrafter mot grund för långsida

9. Dimensionering
9.1 Dimensionering av dymlingsförband 

9.1.1 Dimensionering av dymlingsförband mot grund för långsida

9.1.2 Dimensionering av dymlingsförband mot grund för kortsida

9.2 Horisontell förankring bjälklag mot vägg

9.2.1 Horisontell förankring då vind verkar mot kortsidan 
mellan grundkonstruktion och våning ett

9.2.2 Horisontell förankring med vind mot långsida mellan 
grundkonstruktion och våning ett

9.2.3 Horisontell förankring då vind verkar kortsidan 
mellan våning ett och våning två.

9.2.4 Horisontell förankring med vind mot långsida 
mellan våning ett och två

9.3 Skivverkan

9.3.1 Skivverkan med vind mot kortsida

9.3.2 Skivverkan med vind mot långsida

9.4 Dimensionering av spikförband med förband av trälask mellan 
bjälklagskivorna

9.5 Dimensionering av dymlingsförband mot grund för skjuvkraft 
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1.Materialparametrar

Densiteter Övrigt

≔ρk.klträ.c24 380 ――
kg

m3
≔gtyngdkraft 9.81 ―

m

s2

≔ρbtg 24 ――
kN

m3
≔αtak 22.5 °

≔γd 1.0 (Säkerhetsklass 3)
≔ρstenull 30 ――

kg

m3
≔ψ0.snö 0.8

≔ρbtg 24 ――
kN

m3
≔ψ0.vind 0.3

≔ψ0.NL 0.7
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2. Karakteristiska laster
2.1 Egentyngder

≔gk.yttertak 1.0 ――
kN

m2
(taktäckning, underlagstak, takstolar, 
lösull, gångbryggor)

≔gk.innerväggar 0.5 ――
kN

m2
(variabel last)

≔gk.instgolv 0.25 ――
kN

m2

≔gk.bekl.yttervägg 0.3 ――
kN

m2
(isolering, läkt, skivor, panel, fönster)

≔gk.HEA.360 =⋅112 ―
kg

m
gtyngdkraft 1.099 ――

kN

m
(Antaget HEA360 enl förslagsskiss 
anslutningsdetaljer)

≔gk.IPE.80 =⋅6 ―
kg

m
gtyngdkraft 0.059 ――

kN

m
(Antaget IPE80 enl förslagsskiss 
anslutningsdetaljer)

Lägg till på långsidan

≔gk.bjälklagsskiva =⋅52 ――
kg

m2
gtyngdkraft 0.51 ――

kN

m2

≔gk.takskiva =⋅32 ――
kg

m2
gtyngdkraft 0.314 ――

kN

m2

≔gk.kl.yttervägg =⋅52 ――
kg

m2
gtyngdkraft 0.51 ――

kN

m2

≔gk.stenull.95 =⋅⋅ρstenull 0.95 m gtyngdkraft 0.28 ――
kN

m2
(Stenull mellan bjälklagsskivor)

≔gk.klt.balkong =⋅80 ――
kg

m2
gtyngdkraft 0.785 ――

kN

m2
(Enl martinsson)
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1.2 Snölaster 

≔sk 3.5 ――
kN

m2
(Föreskrivet)

≔μ1 1.0 12 a § sid 43 EKS 10
≔ce 1.0
≔ct 1.0

≔qk.snö =⋅⋅⋅μ1 ce ct sk 3.5 ――
kN

m2

1.3 Nyttiga laster

Nyttig last på byggnader (värden rekomenderade i svenska EKS)

≔qk.NL.golv 2.0 ――
kN

m2

≔qk.NL.balkonger 3.5 ――
kN

m2

≔qk.NL.trappor 2.0 ――
kN

m2

≔qk.NL.vind 1.0 ――
kN

m2
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3. Formfaktorer vind
3.1 Formfaktorer vind mot fasad

Vindtryck på fasad - vind mot långsida (enl. Figur 1)

≔bL 24.26 m (Byggnadens längd)
≔ze 18.506 m (Byggnadens höjd)

≔h 18.506 m (Byggnadens höjd)

≔dL 10.95 m (Byggnadens bredd)

=―
h

dL

1.69

Vindhastighet (Vb) = 26 m/s
Terrängtyp = 0

Karakteristiskt vindtryck ges av tabell 11 i eurokod

≔qk16 1.29 ――
kN

m2
≔qk20 1.34 ――

kN

m2

Karakteristiskt vindtryck av byggnadens höjd ( ) ges av interpolering:h

≔qk.vind =+qk16 ⋅―――――
-h 16 m

-20 m 16 m
⎛⎝ -qk20 qk16

⎞⎠ 1.321 ――
kN

m2

≔cpe.10.D.L 0.8

≔cpi.10.D.L -0.3 Invändigt sug, mest ogynsamt. Sid 30 Eurokod
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Bestämning av vy görs genom eurokod. Värdet på bestäms av minsta värdet av e b

(=24.26 m) och (= 37.012 m) ⋅2 h

--> ≔eL =bL 24.26 m

Vy för (se Figur 2)>e d

=―
h

dL

1.69 --> ≔cpe.10.A.L -1.2
≔cpe.10.B.L -0.8

≔cpi.invtryck 0.2 Invändigt tryck, mest ogynnsamt

Interpolering för att få fram formfaktor:

≔cpe.10.E.L =⋅
⎛
⎜
⎝

+0.5 ⋅―――
-1.69 1

-5 1
(( -0.7 0.5))

⎞
⎟
⎠

-1 -0.535

Sammanställning av formfaktorer för vind mot långsida fasad:

=cpe.10.D.L 0.8
=cpi.10.D.L -0.3
≔cpe.10.A.L -1.2
≔cpe.10.B.L -0.8

≔cpi.invtryck 0.2
=cpe.10.E.L -0.535
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Vindtryck på fasad - vind på kortsida (enl. Figur 3)

≔bK 10.95 m

≔dK 24.26 m

Bestämning av vy görs genom Eurokod. Värdet på bestäms av minsta värdet av e b

(=10.95 m) och (=37.012 m) ⋅2 h

--> ≔eK 10.95

Vy för (se Figur 4)<e d

=―
h

dK

0.763

≔cpe.10.A.K -1.2
≔cpe.10.B.K -0.8
≔cpe.10.C.K -0.5

≔cpe.10.D.K =
⎛
⎜
⎝

+0.7 ⋅――――
-0.763 0.25

-1 0.25
(( -0.8 0.7))

⎞
⎟
⎠

0.768

≔cpe.10.E.K =⋅
⎛
⎜
⎝

+0.3 ⋅――――
-0.763 0.25

-1 0.25
(( -0.5 0.3))

⎞
⎟
⎠

-1 -0.437

=cpi.invtryck 0.2

≔cpi.invsug -0.3

Sammanställning av formfaktorer för vind mot kortsida fasad:

≔cpe.10.A.K -1.2 =cpi.invsug -0.3
≔cpe.10.B.K -0.8
≔cpe.10.C.K -0.5 =cpi.invtryck 0.2
=cpe.10.D.K 0.768
=cpe.10.E.K -0.437
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3.2 Formfaktorer vind på tak 

Vindlaster på tak - vind på långsida (enl. Figur 5)

≔cpe.10.tryck.F.L =
⎛
⎜
⎝

+0.2 ⋅―――
-22.5 15

-30 15
(( -0.7 0.2))

⎞
⎟
⎠

0.45

≔cpe.10.tryck.G.L =
⎛
⎜
⎝

+0.2 ⋅―――
-22.5 15

-30 15
(( -0.7 0.2))

⎞
⎟
⎠

0.45

≔cpe.10.tryck.H.L =
⎛
⎜
⎝

+0.2 ⋅―――
-22.5 15

-30 15
(( -0.4 0.2))

⎞
⎟
⎠

0.3

≔cpe.10.tryck.J.L 0.0

≔cpe.10.sug.J.L =
⎛
⎜
⎝

+-1 ⋅―――
-22.5 15

-30 15
(( --0.5 ((-1))))

⎞
⎟
⎠

-0.75

≔cpe.10.sug.I.L -0.4
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Vindlaster på tak - vind på kortsida (enl. Figur 6)

≔cpe.10.tryck.F.K =
⎛
⎜
⎝

+-1.3 ⋅―――
-22.5 15

-30 15
(( --1.1 ((-1.3))))

⎞
⎟
⎠

-1.2

≔cpe.10.tryck.G.K =
⎛
⎜
⎝

+-1.4 ⋅―――
-22.5 15

-30 15
(( --1.3 ((-1.4))))

⎞
⎟
⎠

-1.35

≔cpe.10.H.K =
⎛
⎜
⎝

+-0.8 ⋅―――
-22.5 15

-30 15
(( --0.6 ((-0.8))))

⎞
⎟
⎠

-0.7

≔cpe.10.I.K -0.5

=cpi.invtryck 0.2

Bilaga 2: sid:  

Holmberg & Svensson

(9)



4. Vertikala linjelaster på yttervägg (långsida)
Vilka last som verkar i varje knutpunkt se Figur 7.
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Knutpunkt 6 se Figur 8

Linjelast från takkonstruktion som verkar på knutpunkt 6

Meter takyta som verkar på yttervägg: =――――
((1.555 m))
cos ⎛⎝αtak

⎞⎠
1.683 m

≔gk.takpåyvägg =⋅gk.yttertak ――――
((1.555 m))
cos ⎛⎝αtak

⎞⎠
1.683 ――

kN

m

Linjelast från snö (på taket) som verkar på knutpunkt 6

≔qk.snö.påyttervägg =⋅qk.snö
((1.555 m)) 5.443 ――

kN

m

Linjelast från nyttig last som verkar på knutpunkt 6

≔qk.NL.knutpunkt6 =⋅qk.NL.vind 1.365 m 1.365 ――
kN

m

Linjelast från vind (på taket) som verkar på knutpunkt 6

≔WFG.vert =⋅⋅⋅cpe.10.tryck.F.L qk.vind sin ⎛⎝αtak
⎞⎠ ――――

((1.555 m))
cos ⎛⎝αtak

⎞⎠
0.383 ――

kN

m
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Linjelast från egentyngder som verkar på knutpunkt 6

≔gk.knutpunkt6 =+gk.takpåyvägg ⋅⎛⎝ +gk.bjälklagsskiva
⎛⎝ ⋅⋅ρstenull gtyngdkraft 0.4 m⎞⎠⎞⎠ 1.365 m 2.54 ――

kN

m

≔GK.knutpunkt6 gk.knutpunkt6

≔gk.knutpunkt6.h =⋅⎛⎝ +gk.bjälklagsskiva
⎛⎝ ⋅⋅ρstenull gtyngdkraft 0.4 m⎞⎠⎞⎠ 1.365 m 0.857 ――

kN

m

Dimensionerande linjelast som verkar på knutpunkt 6

STR A +⋅⋅γd 1.35 GK.knutpunkt1 ⋅⋅⋅Σγd 1.5 ψ0i qki

=+⋅⋅γd 1.35 GK.knutpunkt6
⎛
⎜
⎝

⋅⋅γd 1.5 ⎛
⎜
⎝+

 ↲+⎛⎝ ⋅ψ0.snö qk.snö.påyttervägg
⎞⎠ ⎛⎝ ⋅ψ0.NL qk.NL.knutpunkt6

⎞⎠
⎛⎝ ⋅ψ0.vind WFG.vert

⎞⎠

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

11.566 ――
kN

m

STR B ++⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 qki ⋅⋅⋅Σγd 1.5 ψ0i qki

Nyttig last 
huvudlast:

=
++

 ↲+⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt6 ⋅⋅γd 1.5 qk.NL.knutpunkt6

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.snö qk.snö.påyttervägg ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.vind WFG.vert

11.799 ――
kN

m

Vindlast huvudlast: =

+
 ↲+

 ↲+⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt6 ⋅⋅γd 1.5 WFG.vert

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.snö qk.snö.påyttervägg

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.NL.knutpunkt6

11.587 ――
kN

m

Snölast huvudlast: ≔Fknutpunkt.6 =
++

 ↲+⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt6 ⋅⋅γd 1.5 qk.snö.påyttervägg

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.NL.knutpunkt6 ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.vind WFG.vert

12.817 ――
kN

m
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Knutpunkt 5 se Figur 9

≔gk.knutpunkt5 =
+

 ↲⎛⎝ ⋅⎛⎝ ++gk.innerväggar gk.instgolv gk.bjälklagsskiva
⎞⎠ 1.365 m⎞⎠

⎛⎝ ⋅⎛⎝ +gk.bekl.yttervägg gk.kl.yttervägg
⎞⎠ 3.2 m⎞⎠

4.312 ――
kN

m

Linjelast från egentyngder som verkar på knutpunkt 5

≔GK.knutpunkt5 =+gk.knutpunkt5 gk.knutpunkt6 6.853 ――
kN

m

Linjelast från snö (på taket) som verkar på knutpunkt 5

≔qk.snö.påyttervägg =⋅qk.snö
((1.555 m)) 5.443 ――

kN

m

Linjelast från vind (på taket) som verkar på knutpunkt 5

≔WFG.vert =⋅⋅⋅cpe.10.tryck.F.L qk.vind sin ⎛⎝αtak
⎞⎠ ――――

((1.555 m))
cos ⎛⎝αtak

⎞⎠
0.383 ――

kN

m

Linjelast från nyttig last som verkar på knutpunkt 5

≔qk.NL.knutpunkt5 =⋅qk.NL.golv 1.365 m 2.73 ――
kN

m
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Dimensionerande linjelast som verkar på knutpunkt 5

STR A +⋅⋅γd 1.35 GK.knutpunkt1 ⋅⋅⋅Σγd 1.5 ψ0i qki

=+⋅⋅γd 1.35 GK.knutpunkt5
⎛⎝ ⋅⋅γd 1.5 ⎛⎝ ++⎛⎝ ⋅ψ0.snö qk.snö.påyttervägg

⎞⎠ ⎛⎝ ⋅ψ0.NL qk.NL.knutpunkt5
⎞⎠ ⎛⎝ ⋅ψ0.vind WFG.vert

⎞⎠⎞⎠⎞⎠ 18.821 ――
kN

m

STR B ++⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 qki ⋅⋅⋅Σγd 1.5 ψ0i qki

Nyttig last 
huvudlast:

=
++

 ↲+⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt5 ⋅⋅γd 1.5 qk.NL.knutpunkt5

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.snö qk.snö.påyttervägg ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.vind WFG.vert

19.021 ――
kN

m

Vindlast huvudlast: =
++

 ↲+⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt5 ⋅⋅γd 1.5 WFG.vert

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.snö qk.snö.påyttervägg ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.NL.knutpunkt5

18.195 ――
kN

m

Snölast huvudlast: ≔Fknutpunkt.5 =

+
 ↲++

 ↲⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt5

⋅⋅γd 1.5 qk.snö.påyttervägg ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.NL.knutpunkt5

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.vind WFG.vert

19.426 ――
kN

m

Knutpunkt 4 se Figur 10

≔gk.knutpunkt4 =

++

 ↲⎛
⎜
⎝

⋅⎛
⎜
⎝+

 ↲+++gk.innerväggar gk.instgolv gk.bjälklagsskiva gk.takskiva

gk.stenull.95

⎞
⎟
⎠

1.365 m⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅⎛⎝ +gk.bekl.yttervägg gk.kl.yttervägg
⎞⎠ 3.2 m⎞⎠ Gk.balkonger

6.339 ――
kN

m
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Linjelast från egentyngder som verkar på knutpunkt 4

≔GK.knutpunkt4 =++gk.knutpunkt5 gk.knutpunkt6 gk.knutpunkt4 13.192 ――
kN

m

Linjelast från snö (på taket) som verkar på knutpunkt 4

≔qk.snö.påyttervägg =⋅qk.snö
((1.555 m)) 5.443 ――

kN

m

Linjelast från vind (på taket) som verkar på knutpunkt 4

≔WFG.vert =⋅⋅⋅cpe.10.tryck.F.L qk.vind sin ⎛⎝αtak
⎞⎠ ――――

((1.555 m))
cos ⎛⎝αtak

⎞⎠
0.383 ――

kN

m

Linjelast från nyttig last som verkar på knutpunkt 4

≔qk.NL.knutpunkt4 =+⎛⎝ ⋅⋅qk.NL.golv 1.365 m 2⎞⎠ Qk.balkonger 10.885 ――
kN

m

Dimensionerande linjelast som verkar på knutpunkt 4

STR A +⋅⋅γd 1.35 GK.knutpunkt1 ⋅⋅⋅Σγd 1.5 ψ0i qki

=+⋅⋅γd 1.35 GK.knutpunkt4
⎛
⎜
⎝

⋅⋅γd 1.5 ⎛
⎜
⎝ ++

 ↲⎛⎝ ⋅ψ0.snö qk.snö.påyttervägg
⎞⎠

⎛⎝ ⋅ψ0.NL qk.NL.knutpunkt4
⎞⎠ ⎛⎝ ⋅ψ0.vind WFG.vert

⎞⎠

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

35.941 ――
kN

m

STR B ++⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 qki ⋅⋅⋅Σγd 1.5 ψ0i qki

Nyttig last 
huvudlast:

≔Fknutpunkt.4 =
++

 ↲+⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt4 ⋅⋅γd 1.5 qk.NL.knutpunkt4

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.snö qk.snö.påyttervägg ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.vind WFG.vert

38.861 ――
kN

m

Vindlast huvudlast: =
++

 ↲+⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt4 ⋅⋅γd 1.5 WFG.vert

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.snö qk.snö.påyttervägg ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.NL.knutpunkt4

34.365 ――
kN

m

Snölast huvudlast: =
++

 ↲+⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt4 ⋅⋅γd 1.5 qk.snö.påyttervägg

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.NL.knutpunkt4 ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.vind WFG.vert

35.595 ――
kN

m

Bilaga 2: sid:  

Holmberg & Svensson

(15)



Knutpunkt 3 se Figur 11

≔gk.knutpunkt3 =

+

 ↲⎛
⎜
⎝

⋅⎛
⎜
⎝+

 ↲+++gk.innerväggar gk.instgolv gk.bjälklagsskiva gk.takskiva

gk.stenull.95

⎞
⎟
⎠

1.365 m⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅⎛⎝ +gk.bekl.yttervägg gk.kl.yttervägg
⎞⎠ 3.2 m⎞⎠

5.123 ――
kN

m

Linjelast från egentyngder som verkar på knutpunkt 3

≔GK.knutpunkt3 =+++gk.knutpunkt5 gk.knutpunkt6 gk.knutpunkt4 gk.knutpunkt3 18.314 ――
kN

m

Linjelast från snö (på taket) som verkar på knutpunkt 3

≔qk.snö.påyttervägg =⋅qk.snö
((1.555 m)) 5.443 ――

kN

m

Linjelast från vind (på taket) som verkar på knutpunkt 3

≔WFG.vert =⋅⋅⋅cpe.10.tryck.F.L qk.vind sin ⎛⎝αtak
⎞⎠ ――――

((1.555 m))
cos ⎛⎝αtak

⎞⎠
0.383 ――

kN

m

Linjelast från nyttig last som verkar på knutpunkt 3

≔qk.NL.knutpunkt3 =+⎛⎝ ⋅⋅qk.NL.golv 1.365 m 3⎞⎠ Qk.balkonger 13.615 ――
kN

m
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Dimensionerande linjelast som verkar på knutpunkt 3

STR A +⋅⋅γd 1.35 GK.knutpunkt1 ⋅⋅⋅Σγd 1.5 ψ0i qki

=+⋅⋅γd 1.35 GK.knutpunkt3
⎛
⎜
⎝

⋅⋅γd 1.5 ⎛
⎜
⎝+

 ↲+⎛⎝ ⋅ψ0.snö qk.snö.påyttervägg
⎞⎠ ⎛⎝ ⋅ψ0.NL qk.NL.knutpunkt3

⎞⎠
⎛⎝ ⋅ψ0.vind WFG.vert

⎞⎠

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

45.723 ――
kN

m

STR B ++⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 qki ⋅⋅⋅Σγd 1.5 ψ0i qki

Nyttig last 
huvudlast:

≔Fknutpunkt.3 =
++

 ↲+⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt3 ⋅⋅γd 1.5 qk.NL.knutpunkt3

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.snö qk.snö.påyttervägg ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.vind WFG.vert

49.103 ――
kN

m

Vindlast huvudlast: =
++

 ↲+⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt3 ⋅⋅γd 1.5 WFG.vert

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.snö qk.snö.påyttervägg ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.NL.knutpunkt3

43.378 ――
kN

m

Snölast huvudlast: =
++

 ↲+⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt3 ⋅⋅γd 1.5 qk.snö.påyttervägg

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.NL.knutpunkt3 ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.vind WFG.vert

44.609 ――
kN

m
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Knutpunkt 2 se Figur 12

≔gk.knutpunkt2 =

+

 ↲⎛
⎜
⎝

⋅⎛
⎜
⎝+

 ↲+++gk.innerväggar gk.instgolv gk.bjälklagsskiva gk.takskiva

gk.stenull.95

⎞
⎟
⎠

1.365 m⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅⎛⎝ +gk.bekl.yttervägg gk.kl.yttervägg
⎞⎠ 3.2 m⎞⎠

5.123 ――
kN

m

Linjelast från egentyngder som verkar på knutpunkt 2

≔GK.knutpunkt2 =+++++gk.knutpunkt5 gk.knutpunkt6 gk.knutpunkt4 gk.knutpunkt3 gk.knutpunkt2 Gk.balkonger 24.653 ――
kN

m

Linjelast från snö (på taket) som verkar på knutpunkt 2

≔qk.snö.påyttervägg =⋅qk.snö
((1.555 m)) 5.443 ――

kN

m

Linjelast från vind (på taket) som verkar på knutpunkt 2

≔WFG.vert =⋅⋅⋅cpe.10.tryck.F.L qk.vind sin ⎛⎝αtak
⎞⎠ ――――

((1.555 m))
cos ⎛⎝αtak

⎞⎠
0.383 ――

kN

m

Linjelast från nyttig last som verkar på knutpunkt 2

≔qk.NL.knutpunkt2 =+⎛⎝ ⋅⋅qk.NL.golv 1.365 m 4⎞⎠ ⎛⎝ ⋅Qk.balkonger 2⎞⎠ 21.77 ――
kN

m
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Dimensionerande linjelast som verkar på knutpunkt 2

STR A +⋅⋅γd 1.35 GK.knutpunkt1 ⋅⋅⋅Σγd 1.5 ψ0i qki

=+⋅⋅γd 1.35 GK.knutpunkt2
⎛
⎜
⎝

⋅⋅γd 1.5 ⎛
⎜
⎝+

 ↲+⎛⎝ ⋅ψ0.snö qk.snö.påyttervägg
⎞⎠ ⎛⎝ ⋅ψ0.NL qk.NL.knutpunkt2

⎞⎠
⎛⎝ ⋅ψ0.vind WFG.vert

⎞⎠

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

62.844 ――
kN

m

STR B ++⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 qki ⋅⋅⋅Σγd 1.5 ψ0i qki

Nyttig last 
huvudlast:

≔Fknutpunkt.2 =
++

 ↲+⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt2 ⋅⋅γd 1.5 qk.NL.knutpunkt2

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.snö qk.snö.påyttervägg ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.vind WFG.vert

68.942 ――
kN

m

Vindlast huvudlast: =
++

 ↲+⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt2 ⋅⋅γd 1.5 WFG.vert

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.snö qk.snö.påyttervägg ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.NL.knutpunkt2

59.548 ――
kN

m

Snölast huvudlast: =
++

 ↲+⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt2 ⋅⋅γd 1.5 qk.snö.påyttervägg

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.NL.knutpunkt2 ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.vind WFG.vert

60.778 ――
kN

m
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Knutpunkt 1 se Figur 13

≔gk.knutpunkt1 =
+

 ↲⎛⎝ ⋅⎛⎝ +gk.takskiva gk.stenull.95
⎞⎠ 1.365 m⎞⎠

⎛⎝ ⋅⎛⎝ +gk.bekl.yttervägg gk.kl.yttervägg
⎞⎠ 3.2 m⎞⎠

3.403 ――
kN

m

Linjelast från egentyngder som verkar på knutpunkt 1

≔GK.knutpunkt1 =
++

 ↲+++gk.knutpunkt5 gk.knutpunkt6 gk.knutpunkt4 gk.knutpunkt3

gk.knutpunkt2 gk.knutpunkt1

26.839 ――
kN

m

Linjelast från snö (på taket) som verkar på knutpunkt 1

≔qk.snö.påyttervägg =⋅qk.snö
((1.555 m)) 5.443 ――

kN

m

Linjelast från vind (på taket) som verkar på knutpunkt 1

≔WFG.vert =⋅⋅⋅cpe.10.tryck.F.L qk.vind sin ⎛⎝αtak
⎞⎠ ――――

((1.555 m))
cos ⎛⎝αtak

⎞⎠
0.383 ――

kN

m

Linjelast från nyttig last som verkar på knutpunkt 1

≔qk.NL.knutpunkt1 =+⎛⎝ ⋅⋅qk.NL.golv 1.365 m 4⎞⎠ ⎛⎝ ⋅Qk.balkonger 2⎞⎠ 21.77 ――
kN

m
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Dimensionerande linjelast som verkar på knutpunkt 1

STR A 

+⋅⋅γd 1.35 GK.knutpunkt1 ⋅⋅⋅Σγd 1.5 ψ0i qki

=+⋅⋅γd 1.35 GK.knutpunkt1
⎛
⎜
⎝

⋅⋅γd 1.5 ⎛
⎜
⎝ ++

 ↲⎛⎝ ⋅ψ0.snö qk.snö.påyttervägg
⎞⎠

⎛⎝ ⋅ψ0.NL qk.NL.knutpunkt1
⎞⎠ ⎛⎝ ⋅ψ0.vind WFG.vert

⎞⎠

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

65.795 ――
kN

m

STR B

STR
(B):

++⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 qki ⋅⋅⋅Σγd 1.5 ψ0i qki

Reduktion av nyttig last sett till antal våningsplan:

≔αn =――――――
+2 ⋅(( -4 2)) ψ0.NL

4
0.85

Nyttig last huvudlast:

≔Fknutpunkt.1 =

+
 ↲++⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt1 ⋅⋅⋅γd 1.5 αn qk.NL.knutpunkt1 ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.snö qk.snö.påyttervägg

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.vind WFG.vert

66.667 ――
kN

m

Vindlast huvudlast:

=+++⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt1 ⋅⋅γd 1.5 WFG.vert ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.snö qk.snö.påyttervägg ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.NL.knutpunkt1 62.171 ――
kN

m

Snölast huvudlast:

=+++⋅⋅γd 1.2 GK.knutpunkt1 ⋅⋅γd 1.5 qk.snö.påyttervägg ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.NL.knutpunkt1 ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.vind WFG.vert 63.402 ――
kN

m

Sammanställning av linjelaster per våningsplan på långsida yttervägg

=Fknutpunkt.1 66.667 ――
kN

m
=Fknutpunkt.4 38.861 ――

kN

m

=Fknutpunkt.2 68.942 ――
kN

m
=Fknutpunkt.5 16.559 ――

kN

m

=Fknutpunkt.3 49.103 ――
kN

m
=Fknutpunkt.6 11.384 ――

kN

m
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5. Punktlaster pga HEA-balkar

Punktlaster som varje HEA-balk 
tar upp har kontrollerats. Se 
Figur 14 för att se vart HEA-
balkarna sitter i konstruktionen.

HEA 1

≔gk.HEA.1 =+⎛⎝ ⋅⎛⎝ ++gk.bjälklagsskiva gk.instgolv gk.innerväggar
⎞⎠ 1.365 m⎞⎠ gk.HEA.360 2.819 ――

kN

m

≔qk.HEA.1 =⋅qk.NL.golv 1.365 m 2.73 ――
kN

m

STR A =+⋅⋅γd 1.35 gk.HEA.1 ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.HEA.1 6.672 ――
kN

m

STR B =⋅⎛⎝ +⋅⋅γd 1.2 gk.HEA.1 ⋅⋅γd 1.5 qk.HEA.1
⎞⎠ 3.9275 m 29.368 kN

HEA 2

≔gk.HEA.2 =+⎛⎝ ⋅⎛⎝ ++gk.bjälklagsskiva gk.instgolv gk.innerväggar
⎞⎠ 1.5555 m⎞⎠ gk.HEA.360 3.059 ――

kN

m

≔qk.HEA.2 =⋅qk.NL.golv 1.5555 m 3.111 ――
kN

m

STR A =+⋅⋅γd 1.35 gk.HEA.2 ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.HEA.2 7.396 ――
kN

m

STR B =⋅⎛⎝ +⋅⋅γd 1.2 gk.HEA.2 ⋅⋅γd 1.5 qk.HEA.2
⎞⎠ 3.9275 m 32.744 kN
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HEA 3

≔gk.HEA.3 =+⎛⎝ ⋅⎛⎝ ++gk.bjälklagsskiva gk.instgolv gk.innerväggar
⎞⎠ 1.365 m⎞⎠ gk.HEA.360 2.819 ――

kN

m

≔qk.HEA.3 =⋅qk.NL.golv 1.365 m 2.73 ――
kN

m

STR A =+⋅⋅γd 1.35 gk.HEA.3 ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.HEA.3 6.672 ――
kN

m

STR B =⋅⎛⎝ +⋅⋅γd 1.2 gk.HEA.3 ⋅⋅γd 1.5 qk.HEA.3
⎞⎠ 3.9275 m 29.368 kN

HEA 4

≔gk.HEA.4 =+⎛⎝ ⋅⎛⎝ ++gk.bjälklagsskiva gk.instgolv gk.innerväggar
⎞⎠ 1.5555 m⎞⎠ gk.HEA.360 3.059 ――

kN

m

≔qk.HEA.4 =⋅qk.NL.golv 1.5555 m 3.111 ――
kN

m

STR A =+⋅⋅γd 1.35 gk.HEA.4 ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.HEA.4 7.396 ――
kN

m

STR B =⋅⎛⎝ +⋅⋅γd 1.2 gk.HEA.4 ⋅⋅γd 1.5 qk.HEA.4
⎞⎠ 3.9275 m 32.744 kN

HEA 5

≔gk.HEA.5 =+⎛⎝ ⋅⎛⎝ ++gk.bjälklagsskiva gk.instgolv gk.innerväggar
⎞⎠ 1.365 m⎞⎠ gk.HEA.360 2.819 ――

kN

m

≔qk.HEA.5 =⋅qk.NL.golv 1.365 m 2.73 ――
kN

m

STR A =+⋅⋅γd 1.35 gk.HEA.5 ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.HEA.5 6.672 ――
kN

m

STR B =⋅⎛⎝ +⋅⋅γd 1.2 gk.HEA.5 ⋅⋅γd 1.5 qk.HEA.5
⎞⎠ 3.9275 m 29.368 kN

HEA 6

≔gk.HEA.6 =+⎛⎝ ⋅⎛⎝ ++gk.bjälklagsskiva gk.instgolv gk.innerväggar
⎞⎠ 1.5555 m⎞⎠ gk.HEA.360 3.059 ――

kN

m

≔qk.HEA.6 =⋅qk.NL.golv 1.5555 m 3.111 ――
kN

m

STR A =+⋅⋅γd 1.35 gk.HEA.6 ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.HEA.6 7.396 ――
kN

m

STR B =⋅⎛⎝ +⋅⋅γd 1.2 gk.HEA.6 ⋅⋅γd 1.5 qk.HEA.6
⎞⎠ 3.9275 m 32.744 kN
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HEA 7

≔gk.HEA.7 =+⎛⎝ ⋅⎛⎝ ++gk.bjälklagsskiva gk.instgolv gk.innerväggar
⎞⎠ 1.365 m⎞⎠ gk.HEA.360 2.819 ――

kN

m

≔qk.HEA.7 =⋅qk.NL.golv 1.365 m 2.73 ――
kN

m

STR A =+⋅⋅γd 1.35 gk.HEA.7 ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.HEA.7 6.672 ――
kN

m

STR B =⋅⎛⎝ +⋅⋅γd 1.2 gk.HEA.7 ⋅⋅γd 1.5 qk.HEA.7
⎞⎠ 3.9275 m 29.368 kN

HEA 8

≔gk.HEA.8 =+⎛⎝ ⋅⎛⎝ ++gk.bjälklagsskiva gk.instgolv gk.innerväggar
⎞⎠ 1.5555 m⎞⎠ gk.HEA.360 3.059 ――

kN

m

≔qk.HEA.8 =⋅qk.NL.golv 1.5555 m 3.111 ――
kN

m

STR A =+⋅⋅γd 1.35 gk.HEA.8 ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.HEA.8 7.396 ――
kN

m

STR B =⋅⎛⎝ +⋅⋅γd 1.2 gk.HEA.8 ⋅⋅γd 1.5 qk.HEA.8
⎞⎠ 3.9275 m 32.744 kN

Linjelast på vindsbjälklag tryck HEA 9

Linjelast från takkonstruktion, egentyngd som verkar på vindsbjälklag

≔gk.tak.vindsbjälklag =⋅gk.yttertak ―――
1.555 m

cos ⎛⎝αtak
⎞⎠

1.683 ――
kN

m

Linjelast från snö (på taket) som verkar på vindsbjälklag

≔qk.snö.vindsbjälklag =⋅⋅qk.snö cos ⎛⎝αtak
⎞⎠

2

―――
1.555 m

cos ⎛⎝αtak
⎞⎠

5.028 ――
kN

m

Linjelast från vind (på taket) som verkar på vindsbjälklag

≔cpe.10.tryck.H.L =
⎛
⎜
⎝

+0.2 ⋅―――
-22.5 15

-30 15
(( -0.4 0.2))

⎞
⎟
⎠

0.3

≔WH.vert =⋅⋅⋅cpe.10.tryck.H.L qk.vind sin ⎛⎝αtak
⎞⎠ ―――

1.555 m

cos ⎛⎝αtak
⎞⎠

0.255 ――
kN

m

≔qk.NL.HEA.9 =⋅qk.NL.vind 1.365 m 1.365 ――
kN

m
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Sammanställning egentyngder på HEA 9:

≔gk.HEA.9 =++⎛⎝ ⋅gk.bjälklagsskiva 1.365 m⎞⎠ gk.HEA.360 gk.tak.vindsbjälklag 3.478 ――
kN

m

STR A 

=+⋅⋅γd 1.35 gk.HEA.9 ⋅⋅γd 1.5 ⎛⎝ ++⎛⎝ ⋅ψ0.NL qk.NL.HEA.9
⎞⎠ ⎛⎝ ⋅ψ0.snö qk.snö.vindsbjälklag

⎞⎠ ⎛⎝ ⋅ψ0.vind WH.vert
⎞⎠⎞⎠ 12.278 ――

kN

m

STR B ++⋅⋅γd 1.2 Gk ⋅⋅γd 1.5 qki ⋅⋅⋅Σγd 1.5 ψ0i qki

Nyttig last huvudlast:

=+++⋅⋅γd 1.2 gk.HEA.9 ⋅⋅γd 1.5 qk.NL.HEA.9 ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.snö qk.snö.vindsbjälklag ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.vind WH.vert 12.37 ――
kN

m

Vindlast huvudlast:

=+++⋅⋅γd 1.2 gk.HEA.9 ⋅⋅γd 1.5 WH.vert ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.snö qk.snö.vindsbjälklag ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.NL.HEA.9 12.024 ――
kN

m

Snölast huvudlast:

≔F9 =⋅⎛
⎜
⎝+

 ↲++⋅⋅γd 1.2 gk.HEA.9 ⋅⋅γd 1.5 qk.snö.vindsbjälklag ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.NL qk.NL.HEA.9

⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0.vind WH.vert

⎞
⎟
⎠

3.9275 m 52.095 kN

Sammanställning av egentyngder

=++++++++gk.HEA.1 gk.HEA.2 gk.HEA.3 gk.HEA.4 gk.HEA.5 gk.HEA.6 gk.HEA.7 gk.HEA.8 gk.HEA.9 26.989 ――
kN

m

Bilaga 2: sid:  

Holmberg & Svensson

(25)



6. Linjelaster yttervägg kortsida inkl. 
spriding pga. HEA-balkar.

Spridningen på gaveln pga. HEA-balkar se Figur 15.

Sammanställning av egentyngder för det nedersta planet

≔Gk.vägg.5 =

⋅⋅
 ↲⎛⎝ +gk.bekl.yttervägg gk.kl.yttervägg

⎞⎠
3.2 m 5

12.962 ――
kN

m

≔Gk.HEA.1.3.5.7.9 =++++――――――
⋅gk.HEA.1 3.9275 m

1.596 m
――――――

⋅gk.HEA.3 3.9275 m

1.596 m
――――――

⋅gk.HEA.5 3.9275 m

1.596 m
――――――

⋅gk.HEA.7 3.9275 m

1.596 m
――――――

⋅gk.HEA.9 3.9275 m

1.596 m
36.305 ――

kN

m

=+Gk.HEA.1.3.5.7.9 Gk.vägg.5 49.267 ――
kN

m
Linjelast mot grunden

≔Negentynd.kortsida =⋅⎛⎝ +Gk.HEA.1.3.5.7.9 Gk.vägg.5
⎞⎠ 10.95 m 539.478 kN Punktlast i 

lyftkraftsberäkningen
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7. Stomstabilitet

7.1 Kontroll stabilitet, vind mot långsida

7.1.1Verkande vindlaster

Formfaktorer:

Vind mot långsida tak Vind mot långsida fasad

≔cpe.10.tryck.F.L 0.45 ≔cpe.10.D.L 0.8 =h 18.506 m
≔cpe.10.tryck.G.L 0.45 ≔cpi.10.D.L -0.3
≔cpe.10.tryck.H.L 0.3 ≔cpe.10.A.L -1.2 =―

h

bL

0.763
≔cpe.10.tryck.J.L 0.0 ≔cpe.10.B.L -0.8

≔cpe.10.sug.J.L -0.75 ≔cpi.invtryck 0.2
≔cpe.10.sug.I.L -0.4 ≔cpe.10.E.L -0.535

≔cpi.invsug -0.3

≔eL 24.26 m (Husets längd)
≔bL 24.26 m (Husets längd)
≔dL 10.95 m (Husets bredd)
≔hv 3.2 m (Husets våningshöjd)

=―
eL

4
6.065 m =―

eL

10
2.426 m
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För att räkna ut vindlasterna på taket så beräknas först en procentandel över 
vilken yta lasten verkar.

=―――――

⎛
⎜
⎝

⋅
⎛
⎜
⎝

-dL ―
eL

10

⎞
⎟
⎠

bL

⎞
⎟
⎠

⋅bL dL

0.778

=―――――

⎛
⎜
⎝

⋅
⎛
⎜
⎝

⋅―
eL

10
―
eL

4

⎞
⎟
⎠

2
⎞
⎟
⎠

⋅bL dL

0.111

=―――――――

⎛
⎜
⎝

⋅―
eL

10

⎛
⎜
⎝

-bL

⎛
⎜
⎝

⋅2 ―
eL

4

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

⋅bL dL

0.111

=―――――

⎛
⎜
⎜
⎜⎝

⋅

⎛
⎜
⎜
⎜⎝

-dL ――

―
eL

10

2

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

bL

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⋅bL dL

0.889

=――――

⎛
⎜
⎜
⎜⎝

⋅

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――

―
eL

10

2

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

bL

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

⋅bL dL

0.111

≔qvind.lovart.tak =⋅⋅qk.vind 1.5 ⎛
⎜
⎝+

 ↲+⎛⎝ ⋅cpe.10.tryck.F.L 0.111⎞⎠ ⎛⎝ ⋅cpe.10.tryck.G.L 0.111⎞⎠
⎛⎝ ⋅cpe.10.tryck.H.L 0.778⎞⎠

⎞
⎟
⎠

0.661 ――
kN

m2

≔qvind.lä.tak =⋅⋅qk.vind 1.5 ⎛⎝ +⎛⎝ ⋅cpe.10.sug.J.L 0.111⎞⎠ ⎛⎝ ⋅cpe.10.sug.I.L 0.889⎞⎠⎞⎠ -0.87 ――
kN

m2
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Dimensionerande Vertikala och horisontella vindlaster som verkar i brottgränstillstånd 
(se figur 16 & 17):

≔γd 1.0

≔qh.vind.lovart =⋅⋅qk.vind 1.5 ⎛⎝ +cpe.10.D.L
⎛⎝-cpe.10.E.L

⎞⎠⎞⎠ 2.646 ――
kN

m2

≔qv.vind.lovart.tak. =⋅qvind.lovart.tak sin (( °67.5 )) 0.61 ――
kN

m2

≔qh.vind.lovart.tak =⋅qvind.lovart.tak cos ((67.5 °)) 0.253 ――
kN

m2

≔qh.vind.lä.tak =⋅qvind.lä.tak cos ((67.5 °)) -0.333 ――
kN

m2

≔qv.vind.lä.tak =⋅qvind.lä.tak sin ((67.5 °)) -0.804 ――
kN

m2

Horisontella vindlaster som verkar per våningsplan

≔qh.0.vind =⋅qh.vind.lovart ―
hv

2
4.234 ――

kN

m

≔qh.1.vind =⋅qh.vind.lovart hv 8.467 ――
kN

m

≔qh.2.vind =⋅qh.vind.lovart hv 8.467 ――
kN

m

≔qh.3.vind =⋅qh.vind.lovart hv 8.467 ――
kN

m

≔qh.4.vind =⋅qh.vind.lovart hv 8.467 ――
kN

m

≔qh.5.vind =+
⎛
⎜
⎝

⋅qh.vind.lovart ―
hv

2

⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅qh.vind.lovart 0.540 m⎞⎠ 5.662 ――
kN

m
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7.1.2 Snedställning

≔α0 0.003
≔αδ 0.012

≔n 2 Antalet stabiliserande väggar vinkelrätt mot vindriktning

≔αmd =+α0 ――
αδ

‾‾n

0.011

＝Fhi.ekv ⋅⋅Vdi n αmd

Vdi
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Laster som verkar på väggarna

≔gk.tot.yttervägg =+gk.kl.yttervägg gk.bekl.yttervägg 0.81 ――
kN

m2

≔gk.mellanbjälklag.tunn =+gk.takskiva gk.stenull.95 0.594 ――
kN

m2

=GK.knutpunkt6 2.54 ――
kN

m
=qk.snö.påyttervägg 5.443 ――

kN

m

=gk.takpåyvägg 1.683 ――
kN

m
=qk.NL.knutpunkt6 1.365 ――

kN

m

Vänster sida, se bild 16

≔Vd5v =⋅―
bL

3
⎛⎝ ++⎛⎝ ⋅0.85 ⎛⎝GK.knutpunkt6

⎞⎠⎞⎠ ⎛⎝ ⋅⋅1.0 ψ0.snö qk.snö.påyttervägg
⎞⎠ ⎛⎝ ⋅⋅1.0 ψ0.NL qk.NL.knutpunkt6

⎞⎠⎞⎠ 60.396 kN

≔Vd4v =⋅―
bL

3
⎛⎝ +⎛⎝ ⋅0.85 ⎛⎝ +gk.knutpunkt5 ⋅⎛⎝ +gk.takskiva gk.stenull.95

⎞⎠ 1.365 m⎞⎠⎞⎠ ⎛⎝ ⋅⋅1.0 ψ0.NL qk.NL.knutpunkt5
⎞⎠⎞⎠ 50.665 kN

≔Vd3v Vd4v ≔Vd2v Vd4v ≔Vd1v Vd4v

Höger sida, se bild 16

≔GK.knutpunkt6.h ⋅⎛⎝ +gk.bjälklagsskiva
⎛⎝ ⋅⋅ρstenull gtyngdkraft 0.4 m⎞⎠⎞⎠ 0.925 m

≔qk.snö.påyttervägg.h ⋅⋅qk.snö cos ⎛⎝αtak
⎞⎠

2

――――
((1.115 m))

cos ⎛⎝αtak
⎞⎠

≔gk.takpåyvägg.h ⋅――――
gk.yttertak

cos ⎛⎝αtak
⎞⎠

――――
((1.115 m))

cos ⎛⎝αtak
⎞⎠

≔qk.NL.vindsbjälklag ⋅qk.NL.vind 0.925 m

≔Vd5h =⋅―
bL

3
⎛⎝ ++⎛⎝ ⋅0.85 ⎛⎝ +gk.knutpunkt6.h gk.takpåyvägg.h

⎞⎠⎞⎠ ⎛⎝ ⋅⋅1.0 ψ0.snö qk.snö.påyttervägg.h
⎞⎠ ⎛⎝ ⋅⋅1.0 ψ0.NL qk.NL.vindsbjälklag

⎞⎠⎞⎠ 43.431 kN

≔gk.knutpunkt5.h +⎛⎝ ⋅⎛⎝ ++gk.innerväggar gk.instgolv gk.bjälklagsskiva
⎞⎠ 0.925 m⎞⎠ ⎛⎝ ⋅⎛⎝ +gk.bekl.yttervägg gk.kl.yttervägg

⎞⎠ 3.2 m⎞⎠

≔qk.NL.knutpunkt5.h ⋅qk.NL.golv 0.925 m

≔Vd4h =⋅―
bL

3
⎛⎝ +⎛⎝ ⋅0.85 ⎛⎝ +gk.knutpunkt5.h ⋅⎛⎝ +gk.takskiva gk.stenull.95

⎞⎠ 0.925 m⎞⎠⎞⎠ ⎛⎝ ⋅⋅1.0 ψ0.NL qk.NL.knutpunkt5.h
⎞⎠⎞⎠ 40.077 kN

≔Vd3h Vd4h ≔Vd2h Vd4h ≔Vd1h Vd4h
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Den ekvivalenta horisontalkraften på grund av snedställningen i respektive våningsplan:

≔Fh5.ekv =⋅⋅――――
+Vd5v Vd5h

2
n αmd 1.192 kN

≔Fh4.ekv =⋅⋅――――
+Vd4v Vd4h

2
n αmd 1.042 kN

≔Fh3.ekv =⋅⋅――――
+Vd3v Vd3h

2
n αmd 1.042 kN

≔Fh2.ekv =⋅⋅――――
+Vd2v Vd2h

2
n αmd 1.042 kN

≔Fh1.ekv =⋅⋅――――
+Vd1v Vd1h

2
n αmd 1.042 kN

Den ekvivalenta linjelasten på grund av snedställningen i respektive våningsplan:

≔qh5.ekv =―――
Fh5.ekv

―
bL

3

0.147 ――
kN

m
≔qh4.ekv =―――

Fh4.ekv

―
bL

3

0.129 ――
kN

m

≔qh3.ekv =―――
Fh3.ekv

―
bL

3

0.129 ――
kN

m
≔qh2.ekv =―――

Fh2.ekv

―
bL

3

0.129 ――
kN

m

≔qh1.ekv =―――
Fh1.ekv

―
bL

3

0.129 ――
kN

m

≔qh5.tot =+qh5.ekv qh.5.vind 5.81 ――
kN

m

≔qh4.tot =+qh4.ekv qh.4.vind 8.596 ――
kN

m

≔qh3.tot =+qh3.ekv qh.3.vind 8.596 ――
kN

m

≔qh2.tot =+qh2.ekv qh.2.vind 8.596 ――
kN

m

≔qh1.tot =+qh1.ekv qh.1.vind 8.596 ――
kN

m

≔qh0.tot =qh.0.vind 4.234 ――
kN

m
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7.1.3 Kontroll mot stjälpning:

Moment på grund av vindlaster på tak:

=⋅⋅⎛⎝ +qh.vind.lovart.tak
⎛⎝ ⋅qh.vind.lä.tak -1⎞⎠⎞⎠ 11.85 m ―

bL

3
56.122 kN

=⋅⋅⎛⎝ +⎛⎝qv.vind.lovart.tak.
⎞⎠ ⎛⎝qv.vind.lä.tak

⎞⎠⎞⎠ 11.85 m ―
bL

3
-18.521 kN

≔Mvind.tak =+
⎛
⎜
⎝

⋅⋅⎛⎝ +qh.vind.lovart.tak
⎛⎝ ⋅qh.vind.lä.tak -1⎞⎠⎞⎠ 11.85 m ―

bL

3

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

⋅⋅⎛⎝ +⎛⎝qv.vind.lovart.tak.
⎞⎠ ⎛⎝qv.vind.lä.tak

⎞⎠⎞⎠ 11.85 m ―
bL

3

⎞
⎟
⎠

37.601 kN

Själpmoment på grund av vindlaster på fasad:

≔Mstjälp =⋅⎛
⎜
⎝

⎛
⎜
⎝+

 ↲++++⎛⎝ ⋅qh0.tot 0 m⎞⎠ ⎛⎝ ⋅qh1.tot 3.2 m⎞⎠ ⎛⎝ ⋅qh2.tot 6.4 m⎞⎠ ⎛⎝ ⋅qh3.tot 9.6 m⎞⎠ ⎛⎝ ⋅qh4.tot 12.8 m⎞⎠
⎛⎝ ⋅qh5.tot 16 m⎞⎠

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

―
bL

3
⎛⎝ ⋅2.976 10 3 ⎞⎠ ⋅kN m

Areor som påverkar egentyngderna:

≔Amellanbjälklag =⋅⋅dL ―
bL

3
4 354.196 m2

≔Avindsbjälklag =⋅dL ―
bL

3
88.549 m2

≔Ayttervägg.klt =⋅⋅hv 5
⎛
⎜
⎝

+
⎛
⎜
⎝

⋅―
bL

3
2

⎞
⎟
⎠

dL

⎞
⎟
⎠

433.973 m2

≔Alägenhetskiljande.klt =⋅⋅hv dL 5 175.2 m2

≔Abalkong ⋅(( ⋅3.9 m 1.6 m)) 4

≔Ainnerväggar =⋅dL ―
bL

3
88.549 m2

≔Ayttertak =⋅dL ―
bL

3
88.549 m2

≔Agrundkonstruktion =⋅dL ―
bL

3
88.549 m2 ≔gk.grundkonstruktion 5.55 ――

kN

m2

≔LHEA ⋅―
bL

3
6
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Moment på grund av egentyngd:

≔Megentyngd =0.9 ⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜⎝+

 ↲++
 ↲+

 ↲++
 ↲+

 ↲+⎛⎝ ⋅Ayttertak gk.yttertak
⎞⎠ ⎛⎝ ⋅Avindsbjälklag gk.bjälklagsskiva.tjock

⎞⎠
⎛⎝ ⋅Ayttervägg.klt

⎛⎝ +gk.bekl.yttervägg gk.kl.yttervägg
⎞⎠⎞⎠

⎛⎝ ⋅Alägenhetskiljande.klt gk.kl.yttervägg
⎞⎠ ⎛⎝ ⋅Ainnerväggar gk.innerväggar

⎞⎠
⎛⎝ ⋅Amellanbjälklag

⎛⎝ +++gk.instgolv gk.bjälklagsskiva.tjock gk.stenull.95 gk.bjälklagsskiva.tunn
⎞⎠⎞⎠

⎛⎝ ⋅LHEA
⎛⎝ +gk.HEA.360 gk.IPE.80

⎞⎠⎞⎠ ⎛⎝ ⋅Abalkong gk.klt.balkong
⎞⎠

⋅gk.grundkonstruktion Agrundkonstruktion

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟⎠

⎛⎝ ⋅1.499 103 ⎞⎠ kN

Ekvation för att lösa ut e:

-+Mstjälp
⎛⎝ ⋅Mvind.tak estjälp

⎞⎠ ⎛⎝ ⋅Megentyngd estjälp
⎞⎠

≔estjälp =―――――――
Mstjälp

-Megentyngd Mvind.tak

2.036 m

=―
dL

6
1.825 m

>e 1.825
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7.2 Kontroll stabilitet, vind mot kortsida

7.2.1 Verkande vindlast

Sammanställning av formfaktorer för vind mot kortsida fasad:

≔cpe.10.A.K -1.2
≔cpe.10.B.K -0.8 =qk.vind 1.321 ――

kN

m2
≔cpe.10.C.K -0.5
=cpe.10.D.K 0.768
=cpe.10.E.K -0.437
=cpi.invtryck 0.2

=cpi.invsug -0.3

≔bk 10.95 m
≔dk 24.26 m

≔ek 10.95 m

Dimensionerande horisontella vindlaster som verkar i brottgränstillstånd 
(se figur):

≔γd 1.0 =qk.vind
⎛⎝ ⋅1.321 103 ⎞⎠ Pa

≔qh.vind.fasad =⋅⋅qk.vind 1.5 ⎛⎝ +cpe.10.D.K
⎛⎝-cpe.10.E.K

⎞⎠⎞⎠ 2.389 ――
kN

m2

Horisontella vindlaster som verkar per våningsplan, se figur:

≔qh.0.vind =⋅qh.vind.fasad ―
hv

2
3.822 ――

kN

m
≔qh.1.vind =⋅qh.vind.fasad hv 7.644 ――

kN

m

≔qh.2.vind =⋅qh.vind.fasad hv 7.644 ――
kN

m
≔qh.3.vind =⋅qh.vind.fasad hv 7.644 ――

kN

m

≔qh.4.vind =⋅qh.vind.fasad hv 7.644 ――
kN

m
≔qh.5.vind =⋅qh.vind.fasad hv 7.644 ――

kN

m

≔qh.6.vind =―――――
⎛⎝ ⋅qh.vind.fasad hv

⎞⎠
2

3.822 ――
kN

m
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Vindlast tak

Vindlaster på tak - vind på kortsida (enl. Figur 17)

≔cpe.10.tryck.F.K =
⎛
⎜
⎝

+-1.3 ⋅―――
-22.5 15

-30 15
(( --1.1 ((-1.3))))

⎞
⎟
⎠

-1.2

≔cpe.10.tryck.G.K =
⎛
⎜
⎝

+-1.4 ⋅―――
-22.5 15

-30 15
(( --1.3 ((-1.4))))

⎞
⎟
⎠

-1.35

≔cpe.10.H.K =
⎛
⎜
⎝

+-0.8 ⋅―――
-22.5 15

-30 15
(( --0.6 ((-0.8))))

⎞
⎟
⎠

-0.7

≔cpe.10.I.K -0.5

=cpi.invtryck 0.2

För att räkna ut vindlasterna på taket så beräknas först 
en procentandel över vilken yta lasten verkar.

=――――
5.995 m2

⋅bL dL

0.023

=―――
6.04 m2

⋅bL dL

0.023

=――――
58.86 m2

⋅bL dL

0.222

=――――
205.7 m2

⋅bL dL

0.774

≔qvind.lovart.tak =⋅⋅⋅qk.vind cos ((22.5 °)) 1.5 ⎛
⎜
⎝ ++

 ↲+⎛⎝ ⋅cpe.10.tryck.F.K 0.023⎞⎠ ⎛⎝ ⋅cpe.10.tryck.G.K 0.023⎞⎠
⎛⎝ ⋅cpe.10.H.K 0.222⎞⎠ ⎛⎝ ⋅cpe.10.I.K 0.774⎞⎠

⎞
⎟
⎠

-1.101 ――
kN

m2
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7.2.3 Kontroll mot stjälpning

Mot grund:

Moment på grund av egentyngd

≔Megentyngd =0.9 ⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜⎝+

 ↲++
 ↲+

 ↲++
 ↲+

 ↲+⎛⎝ ⋅Ayttertak gk.yttertak
⎞⎠ ⎛⎝ ⋅Avindsbjälklag gk.bjälklagsskiva.tjock

⎞⎠
⎛⎝ ⋅Ayttervägg.klt

⎛⎝ +gk.bekl.yttervägg gk.kl.yttervägg
⎞⎠⎞⎠

⎛⎝ ⋅Alägenhetskiljande.klt gk.kl.yttervägg
⎞⎠ ⎛⎝ ⋅Ainnerväggar gk.innerväggar

⎞⎠
⎛⎝ ⋅Amellanbjälklag

⎛⎝ +++gk.instgolv gk.bjälklagsskiva.tjock gk.stenull.95 gk.bjälklagsskiva.tunn
⎞⎠⎞⎠

⎛⎝ ⋅LHEA
⎛⎝ +gk.HEA.360 gk.IPE.80

⎞⎠⎞⎠ ⎛⎝ ⋅Abalkong gk.klt.balkong
⎞⎠

⋅gk.grundkonstruktion Agrundkonstruktion

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟⎠

⎛⎝ ⋅1.499 103 ⎞⎠ kN

VIND FÖRDELAT PÅ TRE  
HUSKORPPARSjälpmoment på grund av vindlaster på fasad:

≔Mstjälp =

+

 ↲⋅―――――――――――――――――――――――――――――

⎛
⎜
⎝ ++

 ↲++++⎛⎝ ⋅qh.0.vind 0 m⎞⎠ ⎛⎝ ⋅qh.1.vind 3.2 m⎞⎠ ⎛⎝ ⋅qh.2.vind 6.4 m⎞⎠ ⎛⎝ ⋅qh.3.vind 9.6 m⎞⎠ ⎛⎝ ⋅qh.4.vind 12.8 m⎞⎠
⎛⎝ ⋅qh.5.vind 16 m⎞⎠ ⎛⎝ ⋅qh.6.vind 19.2 m⎞⎠

⎞
⎟
⎠

3
bK

⎛
⎜
⎝

⋅
⎛
⎜
⎝

⋅⋅-qvind.lovart.tak ――
bK

2
―
bL

3

⎞
⎟
⎠

e
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅1.656 10 3 ⎞⎠ ⋅kN m

＝-Mstjälp
⎛⎝ ⋅Megentyngd estjälp

⎞⎠ 0

≔estjälp =――――
Mstjälp

Megentyngd

1.105 m

=――

―
dk

3

6
1.348 m

>e 1.348

M
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8.2 Kontroll av lyftkrafter för långsida
Lyftkrafter mot grundkonstruktion då vind verkar på kortsida.

Lyftkraften behövs tas fram för att se vilken kapacitet förbandet 
har. Detta görs med en monetjämnvikt se Figur 18.

Reducerar med 0.9 då 
egenvikteten anses gynsam

≔Mvind =―――
Mstjälp

2
827.882 ⋅kN m

Enligt Martinsson skall 
endast halva sträckan med 
egentyngder räcknas med 
som motverkar lyftkrafter.

≔Negentyngd =⋅⎛⎝ ⋅⋅γd 0.9 GK.knutpunkt1
⎞⎠ 4.0435 m 97.672 kN

Söker D mha. 
momentjämnvikt 

＝R +N D

＝+⋅R 4 ⋅D 3.940 Mvind

Löser ut D
Det behövs infästningar 
som klarar .54.23 kN≔DL =―――――――――

-Mvind ⋅Negentyngd 4.0435 m

(( +3.940 m 4.0435 m))
54.23 kN

Bilaga 2: sid:  

Holmberg & Svensson

(38)



8.2 Kontroll av lyftkrafter för kortsida
Lyftkrafter mot grundkonstruktion när vind verkar på långsida.

Lyftkraften behövs tas fram för att se vilken kapacitet förbandet 
har. Detta görs med en monetjämnvikt se Figur 18.

≔Negentyngd1 =⋅0.9 ――――
529.324 kN

2
238.196 kN

≔Mvind1 +⋅⋅Mvind.tak12 19.2 m ⋅――――
⎛⎝ ⋅2.976 103 ⎞⎠

2
kN m

Söker D mha. 
momentjämnvikt 

＝R +N D

＝+⋅R 5.475 ⋅D 4.975 Mvind

Löser ut D

≔DK =―――――――――
-Mvind1 ⋅Negentyngd1 5.475 m

(( +4.975 m 5.475 m))
52.138 kN

Det behövs infästningar 
som klarar .52.138 kN
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9. Dimensionering
9.1.1 Dimensionering av dymlingsförband mot grund 
för långsidan

Indata:

Brädor av C24: ≔ρk1 350 ――
kg

m3

Klimatklass II
Lastvaraktighet kort (S): ≔kmod 0.90

Förband: ≔γM 1.3

Förbindare. Dymling: ≔fu 510 MPa

Antal skär ≔k 2

längd ≔l 113 mm

Dimensionerande bärförmåga:

＝FRd ⋅kmod ――
FRd

γM

≔ddymling 7.0 mm

≔t1 60 mm Kl-trä = 130 mm och 
stålplåten 5 mm + 2,5 mm i 
tolerans.

Stålplåt med godtycklig tjocklek som mittelement i 
förband med dubbla skjuvningsplan.

( EN 1995-1-1 CEN 
2004)

＝Fv.Rk min

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜⎝

⋅⋅fh.k t1 ddymling

+⋅⋅⋅fh.k t1 ddymling

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
-+2 ――――――

⋅4 My.Rk

⋅⋅fh.k ddymling t1
2

1 ――
Fax.Rk

4

+⋅2.3 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅My.Rk fh.k ddymling ――
Fax.Rk

4

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟⎠
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Hålkanthållfasthet enligt Eurokod 5  

≔fh.k.5 =⋅⋅0.082 ⎛⎝ -1 ⋅0.01 ddymling
⎞⎠ ρk1 ――

N

mm2
26.691 ――

N

mm2

Dymlingsförband

≔fu ――
fu

MPa

≔My.Rk =⋅⋅⋅0.3 fu ddymling
2.6 N mm ⎛⎝ ⋅2.41 104 ⎞⎠ ⋅N mm

Bortser från bidraget av eftersom det inte kommer blir någon ――
Fax.Rk

4
utdragsbärförmåga.

≔Fv.Rk =⋅min

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜⎝

⋅⋅fh.k.5 t1 ddymling

⋅⋅⋅fh.k.5 t1 ddymling

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
-+2 ――――――

⋅4 My.Rk

⋅⋅fh.k.5 ddymling t1
2

1

⋅2.3 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅My.Rk fh.k.5 ddymling

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟⎠

N 4.88 kN

=⋅⋅2.3 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅My.Rk fh.k.5 ddymling N 4.88 kN Brottmod h ger den 
karakteristiska 
tvärkraftsbärförmåga.

≔FRd =⋅kmod ――
Fv.Rk

γM

3.379 kN Dimensionerande 
tvärkraftsbärförmåga per 
dymling.

Total kapacitet:

＝FTot.Rd ⋅n kFRd

≔FEd =DL 54.23 kN Lastpåverkan.

≥FTot.Rd FEd

≔n =―――
FEd

⋅k FRd

8.026 Väljer 9 st.
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Avståndskontroll: (Gustafsson et al. 2017)

≔dymling 7 mm ≔α 0

≔a1 =⋅(( +3 3 ||cos ((α))||)) dymling 42 mm

≔a2 =⋅4 dymling 28 mm

≔a3t =⋅5 dymling 35 mm

≔a3c =⋅3 dymling 21 mm

≔a4t =⋅3 dymling 21 mm

≔a4c =⋅3 dymling 21 mm

Optimal höjd och bredd på arean som behövs i väggen i KL-trä!

≔Hplåt =+a3t
⎛⎝ ⋅a1 2⎞⎠ 119 mm

≔Bplåt =++a4t a4c
⎛⎝ ⋅a2 2⎞⎠ 98 mm

Kontroll av stålplåten

Kontroll av skjuvbrott i dymlingen (SS-EN 1993-1-5 CEN 2006)

≔A =――――
⋅ dymling

2

2
76.969 mm2 Arean på dymlingen

≔Fv.ed =――
FEd

⋅2 9
3.013 kN Antal skjuvningsplan

＝Fv.rd ―――
⋅⋅av fub A

γm2

bärförmåga

≔av 0.6 ≔fub 510 ≔γm2 1.2 ≔A 76.969

≔Fv.rd =⋅―――
⋅⋅av fub A

γm2

N 19.627 kN
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Kontroll av hålkantbrott

≔t 5 mm Plåtens tjocklek.
＝Fb.rd ―――――――

⋅⋅⋅⋅k1 ab fu ddymling t

γm2 ≔d0 7 mm Hålets tjocklek.

≔p1 42 mm Centrumavstånd mellan hål i 
kraftens riktning.＝ab min

⎛
⎜
⎝

,,ad ――
fub

fu

1
⎞
⎟
⎠

≔e1 21 mm Avståndet mellan 
hålcentrum och kant i 
kraftensriktning.≔ad ――

e1

⋅3 d0

Brott mellan hål och 
kant på plåten.

≔e2 21 mm avståndet mellan hål 
vinkelrätt mot kraftens 
riktning.

≔ad -――
p1

⋅3 d0

―
1

4
För brott mellan två 
hål. ≔p2 28 mm Centrumavståndet mellan 

hål vinkelrätt mot 
kraftensriktning.

≔ab =min
⎛
⎜
⎝

,,ad ――
fub

fu

1
⎞
⎟
⎠

1

≔k1 =min
⎛
⎜
⎝

,-⋅2.8 ―
e2

d0

1.7 2.5
⎞
⎟
⎠

2.5 Enskild skruv (Brottmellan hål 
och kant).

≔k1 =min
⎛
⎜
⎝

,-⋅1.4 ―
p2

d0

1.7 2.5
⎞
⎟
⎠

2.5 Skruvgrupp (Brottmellan två hål).

≔fu 360 ≔t 5 ≔ddymling 7

≔Fb.rd =⋅―――――――
⋅⋅⋅⋅k1 ab fu ddymling t

γm2

N 26.25 kN

=⋅9 Fb.rd 236.25 kN > =FEd 54.23 kN Hålkantbrott ok.
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9.1.2 Dimensionering av dymlingsförband mot grund för 
kortsidan

Indata:

Brädor av C24: ≔ρk1 350 ――
kg

m3

Klimatklass II
Lastvaraktighet kort (S): ≔kmod 0.90

Förband: ≔γM 1.3

Förbindare. Dymling: ≔fu 510 MPa

Antal skär ≔k 2

längd ≔l 113 mm

Dimensionerande bärförmåga

＝FRd ⋅kmod ――
FRd

γM

≔ddymling 7.0 mm

≔t1 60 mm Kl-trä = 130 mm och 
stålplåten 5 mm + 2,5 mm i 
tolerans.

Stålplåt med godtycklig tjocklek som mittelement i 
förband med dubbla skjuvningsplan.

( EN 1995-1-1 
CEN 2004)

＝Fv.Rk min

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜⎝

⋅⋅fh.k t1 ddymling

+⋅⋅⋅fh.k t1 ddymling

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
-+2 ――――――

⋅4 My.Rk

⋅⋅fh.k ddymling t1
2

1 ――
Fax.Rk

4

+⋅2.3 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅My.Rk fh.k ddymling ――
Fax.Rk

4

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟⎠
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Hålkanthållfasthet enligt Eurokod 5  

≔fh.k.5 =⋅⋅0.082 ⎛⎝ -1 ⋅0.01 ddymling
⎞⎠ ρk1 ――

N

mm2
26.691 ――

N

mm2

Dymlingsförband

≔fu ――
fu

MPa

≔My.Rk =⋅⋅⋅0.3 fu ddymling
2.6 N mm ⎛⎝ ⋅2.41 104 ⎞⎠ ⋅N mm

Bortser från bidraget av eftersom det inte kommer blir någon ――
Fax.Rk

4
utdragsbärförmåga.

≔Fv.Rk =⋅min

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜⎝

⋅⋅fh.k.5 t1 ddymling

⋅⋅⋅fh.k.5 t1 ddymling

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
-+2 ――――――

⋅4 My.Rk

⋅⋅fh.k.5 ddymling t1
2

1

⋅2.3 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅My.Rk fh.k.5 ddymling

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟⎠

N 4.88 kN

=⋅⋅2.3 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅My.Rk fh.k.5 ddymling N 4.88 kN Brottmod h ger den 
karakteristiska 
tvärkraftsbärförmåga.

≔FRd =⋅kmod ――
Fv.Rk

γM

3.379 kN Dimensionerande 
tvärkraftsbärförmåga per 
dymling.

Total kapacitet

＝FTot.Rd ⋅n kFRd

≔FEd =DK 52.138 kN Lastpåverkan.

≥FTot.Rd FEd

≔n =―――
FEd

⋅k FRd

7.716 Väljer 8 st.
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Avståndskontroll (Gustafsson et al. 2017)

≔dymling 7 mm ≔α 0

≔a1 =⋅(( +3 3 ||cos ((α))||)) dymling 42 mm

≔a2 =⋅4 dymling 28 mm

≔a3t =⋅5 dymling 35 mm

≔a3c =⋅3 dymling 21 mm

≔a4t =⋅3 dymling 21 mm

≔a4c =⋅3 dymling 21 mm

Optimal höjd och bredd på arean som behövs i väggen i KL-trä!

≔Hplåt =+a3t
⎛⎝ ⋅a1 1⎞⎠ 77 mm

≔Bplåt =++a4t a4c
⎛⎝ ⋅a2 3⎞⎠ 126 mm

Kontroll av stålplåten

Kontroll av skjuvbrott i dymlingen (SS-EN 1993-1-5 CEN 2006)

≔A =――――
⋅ dymling

2

2
76.969 mm2 Arean på dymlingen

≔Fv.ed =――
FEd

⋅2 8
3.259 kN Antal skjuvningsplan

＝Fv.rd ―――
⋅⋅av fub A

γm2

bärförmåga

≔av 0.6 ≔fub 510 ≔γm2 1.2 ≔A 76.969

≔Fv.rd =⋅―――
⋅⋅av fub A

γm2

N 19.627 kN
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Kontroll av hålkantbrott

≔t 5 mm Plåtens tjocklek.
＝Fb.rd ―――――――

⋅⋅⋅⋅k1 ab fu ddymling t

γm2 ≔d0 7 mm Hålets tjocklek.

≔p1 42 mm Centrumavstånd mellan hål i 
kraftens riktning.＝ab min

⎛
⎜
⎝

,,ad ――
fub

fu

1
⎞
⎟
⎠

≔e1 21 mm Avståndet mellan 
hålcentrum och kant i 
kraftensriktning.≔ad ――

e1

⋅3 d0

Brott mellan hål och 
kant på plåten.

≔e2 21 mm avståndet mellan hål 
vinkelrätt mot kraftens 
riktning.

≔ad -――
p1

⋅3 d0

―
1

4
För brott mellan två 
hål. ≔p2 28 mm Centrumavståndet mellan 

hål vinkelrätt mot 
kraftensriktning.

≔ab =min
⎛
⎜
⎝

,,ad ――
fub

fu

1
⎞
⎟
⎠

1

≔k1 =min
⎛
⎜
⎝

,-⋅2.8 ―
e2

d0

1.7 2.5
⎞
⎟
⎠

2.5 Enskild skruv (brott mellan hål 
och kant).

≔k1 =min
⎛
⎜
⎝

,-⋅1.4 ―
p2

d0

1.7 2.5
⎞
⎟
⎠

2.5 Skruvgrupp (brott mellan två hål).

≔fu 360 ≔t 5 ≔ddymling 7

≔Fb.rd =⋅―――――――
⋅⋅⋅⋅k1 ab fu ddymling t

γm2

N 26.25 kN

=⋅8 Fb.rd 210 kN > =FEd 52.138 kN Hålkantbrott ok.

Bilaga 2: sid:  

Holmberg & Svensson

(47)



9.2 Horisontell förankring bjälklag till vägg

Kontroll av förankring så 
att inte modulen börjar 
"glida" och istället överför 
laster till underliggande 
bärverk se Figur.

9.2.1 Horisontell förankring då vind verkar mot kortsidan (mellan 
grundkonstruktion och våning ett)

≔qh.vind.tot.kortsidan =+++++qh.1.vind qh.2.vind qh.3.vind qh.4.vind qh.5.vind qh.6.vind 42.041 ――
kN

m

≔lk =―
dk

3
8.087 m =bK 10.95 m

≔qvindk =⋅qh.vind.tot.kortsidan ―
bK

2
230.174 kN Vinden i kN som verkar längs väggen 

på nedersta våningen.

≔fv =――
qvindk

lk

28.463 ――
kN

m
Skjuvkraften 
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9.2.2 Horisontell förankring då vind verkar motlångsida
(mellan grundkonstruktion och våning ett)

≔qh.vind.tot.långsida =++++qh1.tot qh2.tot qh3.tot qh4.tot qh5.tot 40.194 ――
kN

m

≔blångsida =―
bL

3
8.087 m ≔llångsida =bK 10.95 m

≔qvindk =⋅qh.vind.tot.långsida ―――
blångsida

2
162.516 kN Vinden i kN som verkar längs väggen 

på nedersta våningen.

≔fv =―――
qvindk

llångsida

14.842 ――
kN

m
Skjuvkraften 
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9.2.3 Horisontell förankring då vind verkar mot kortsidan mellan 
våning ett och två

≔qh.vind.tot.kortsidan =++++qh.2.vind qh.3.vind qh.4.vind qh.5.vind qh.6.vind 34.397 ――
kN

m

≔lk =―
dk

3
8.087 m =bK 10.95 m

≔qvindk =⋅qh.vind.tot.kortsidan ―
bK

2
188.324 kN Vinden i kN som verkar längs väggen 

på toppen av första våningen.

≔fv =――
qvindk

lk

23.288 ――
kN

m
Skjuvkraften 

≔κr 1 ≔γn 1.2 ≔γm 1.25 (enligt BKR)

≔Rvk 7.85 kN Karakteristiskt (enligt Rothoblass 
WT-8.2-220)

≔Rvd =―――
⋅κr Rvk

⋅γm γn

5.233 kN Dimensionerandekapaciten för en 
skruv med 45 graders vinkel.

Antal skruvar per m

≔nskruv.skjuvning =―――
⋅fv 1 m

Rvd

4.45 5 st Centrumavståndet mellan 
skruvarna blir 200 mm
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9.2.4 Horisontell förankring då vind verkar motlångsida 
mellan våning ett och två

≔qh.vind.tot.långsida =+++qh2.tot qh3.tot qh4.tot qh5.tot 31.598 ――
kN

m

≔blångsida =―
bL

3
8.087 m ≔llångsida =bK 10.95 m

≔qvindk =⋅qh.vind.tot.långsida ―――
blångsida

2
127.76 kN Vinden i kN som verkar i väggen på 

toppen av första våningen.

≔fv =―――
qvindk

llångsida

11.668 ――
kN

m
Skjuvflödet 

≔κr 1
≔γn 1.2 ≔γm 1.25 (enligt BKR)

≔Rvk 7.85 kN (enligt Rothoblass WT-8.2-220)

≔Rvd =―――
⋅κr Rvk

⋅γm γn

5.233 kN Kapaciten för en skruv 
med 45 graders vinkel.

Antal skruvar per m

≔nskruv.skjuvning =―――
⋅fv 1 m

Rvd

2.229 3 st Centrumavståndet mellan 
skruvarna blir 333 mm
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9.3 Skivverkan

9.3.1 Skivverkan med vind mot kortsidan

≔G 690 MPa
≔qvind 7.768 ――

kN

m
≔lkortsida 10.95 m ≔t1 0.080 m ≔bKL.trä 2.230 m

Skjuvkraften som en hel skiva som verkar på väggen

≔F =⋅qvind bKL.trä 17.323 kN

≔τ =――
F

⋅l t
30.66 ⋅m ――

kN

m2

≔δskjuv =⋅―
τ

G
bKL.trä 0.099 ⋅m mm

Skjuvkraften med vind från kortsidan

Skjuvkraften som verkar på den 
mest belastade fogen utan 
egentyngder som hälper till.

≔Ffog =-――
qvind

2
⋅―――

qvind

lkortsida

2.230 m 2.302 ――
kN

m

Skjuvkraften som verkar mot väggen 
utan egentyngder som hälper till. 
(Detta är inom modueln och ska ej 
kontrolleras)

≔Fvägg =-――
qvind

2
⋅―――

qvind

lkortsida

0 m 3.884 ――
kN

m

9.3.2 Skivverkan med vind mot långsidan

≔qh.2.vind 8.467 ――
kN

m
≔blångsida 8.087 m ≔bförstabjälklagsskivan 2.230 m

≔T =⋅―――
qh.2.vind

2
―――
blångsida

2
17.118 kN

≔S =⋅⋅blångsida bförstabjälklagsskivan 4 m 72.136 m3

≔I 875.288 m4

≔Flångsida =――
⋅S T

I
1.411 ――

kN

m
Lägre än vind mot kortsida
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9.4 Dimensioering av spikförband med förband 
av trälask mellan bjälklagsskivorna

≔t1 30 ≔t2 30 ≔dspik 4

Tvärkraftsförband för förband trä mot trä  enligt Eurokod 5
(SS-EN 1995-1-1 CEN 2004).

＝Fv.Rk min

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

⋅⋅fh.1.k t1 dskruv

⋅⋅fh.2.k t2 dskruv

⋅―――――
⋅⋅fh.1.k t1 dskruv

+1 β
-

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
++β ⋅2 β2 ++1 ―

t2

t1

⎛
⎜
⎜⎝
―
t2

t1

⎞
⎟
⎟⎠

2⎡
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥⎦

⋅β3
⎛
⎜
⎜⎝
―
t2

t1

⎞
⎟
⎟⎠

2

β
⎛
⎜
⎜⎝

+1 ―
t2

t1

⎞
⎟
⎟⎠

⎡
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥⎦

⋅1.05 ―――――
⋅⋅fh.1.k t1 dskruv

+2 β
-

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
++2 β (( +1 β)) ――――――

⋅4 β (( +2 β)) My.Rk

⋅⋅fh.1.k t1
2 dskruv

β
⎡
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥⎦

⋅1.05 ―――――
⋅⋅fh.1.k t2 dskruv

1 β
-

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
++2 β2 (( +1 β)) ―――――――

⋅4 β (( +1 2 β)) My.Rk

⋅⋅fh.1.k t2
2 dskruv

β
⎡
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥⎦

‾‾‾‾‾1.15
――

⋅2 β

+1 β
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅⋅2 My.Rk fh.1.k t1 dskruv

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

Hålkanthållfasthet enligt Eurokod 5 

≔fh.0.k =⋅⋅⋅0.082 dspik
-0.3 ρk1 ――

N

mm2
18.935 ――

N

mm2

Skruvförband

≔fu 600

≔My.Rk =⋅⋅⋅――
fu

600
180 dspik

2.6 N mm 6.617 ⋅kN mm

Bortser från bidraget av eftersom det inte kommer blir någon ――
Fax.Rk

4
utdragsbärförmåga.

≔fh.1.k fh.0.k

≔fh.2.k fh.0.k

≔β =――
fh.1.k

fh.2.k

1
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≔Fv.Rk =⋅min

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

⋅⋅fh.1.k t1 dspik

⋅⋅fh.2.k t2 dspik

⋅―――――
⋅⋅fh.1.k t1 dspik

+1 β

⎛
⎜
⎜⎝

-
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

++β ⋅2 β2
⎛
⎜
⎜⎝

++1 ―
t2

t1

⎛
⎜
⎜⎝
―
t2

t1

⎞
⎟
⎟⎠

2 ⎞
⎟
⎟⎠

⋅β3
⎛
⎜
⎜⎝
―
t2

t1

⎞
⎟
⎟⎠

2

⋅β
⎛
⎜
⎜⎝

+1 ―
t2

t1

⎞
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟⎠

⋅1.05 ―――――
⋅⋅fh.1.k t1 dspik

+2 β

⎛
⎜
⎜⎝

-
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

++2 β (( +1 β)) ――――――
⋅⋅4 β (( +2 β)) My.Rk

⋅⋅fh.1.k t1
2 dspik

β
⎞
⎟
⎟⎠

⋅1.05 ―――――
⋅⋅fh.1.k t2 dspik

1 β

⎛
⎜
⎜⎝

-
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

++2 β2 (( +1 β)) ―――――――
⋅⋅4 β (( +1 2 β)) My.Rk

⋅⋅fh.1.k t2
2 dspik

β
⎞
⎟
⎟⎠

⋅1.05
‾‾‾‾‾
――

⋅2 β

+1 β
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅⋅2 My.Rk fh.1.k t1 dspik

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

N 0.941 kN

0.941 kN brottmod (c) bilr det minsta karakteristiska värdet.

Dimensionerande tvärkraftsbärförmåga 
per spik.≔FRd =⋅kmod ――

Fv.Rk

γM

0.652 kN

Kraften som verkar i den mest belastade 
bjälklagsfogen.

≔Ffog =⋅Ffog 8.1 m 18.646 kN =Ffog 18.646 kN

Antalet spik per sida i lasken för Ffog

≔n =――
Ffog

FRd

28.617 29 st spik Centrumavståndet mellan spikarna  ska enligt 
Kl-trähandboken minst vara 6 x spikens diameter 
detta ger 24 mm.

Fördelat på 8,1 meter ger detta 
centrumavståndet 279 mm 
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9.5 Dimensionering av dymlingsförband mot grund pga. 
skjuvkraft 

Indata:

Brädor av C24: ≔ρk1 350 ――
kg

m3

Klimatklass II
Lastvaraktighet kort (S): ≔kmod 0.90

Förband: ≔γM 1.3

Förbindare. Dymling: ≔fu 510 MPa

Antal skär ≔k 2

längd ≔l 113 mm

Dimensionerande bärförmåga

＝FRd ⋅kmod ――
FRd

γM

≔ddymling 7 mm

≔t1 55 mm Kl-trä = 130 mm och 
stålplåten 10 mm + 2,5 mm 
i tolerans.

Stålplåt med godtycklig tjocklek som mittelement i 
förband med dubbla skjuvningsplan.

( EN 1995-1-1 
CEN 2004)

＝Fv.Rk min

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜⎝

⋅⋅fh.k t1 ddymling

+⋅⋅⋅fh.k t1 ddymling

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
-+2 ――――――

⋅4 My.Rk

⋅⋅fh.k ddymling t1
2

1 ――
Fax.Rk

4

+⋅2.3 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅My.Rk fh.k ddymling ――
Fax.Rk

4

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟⎠
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Hålkanthållfasthet enligt Eurokod 5  

≔fh.k.5 =⋅⋅0.082 ⎛⎝ -1 ⋅0.01 ddymling
⎞⎠ ρk1 ――

N

mm2
26.691 ――

N

mm2

Dymlingsförband

≔fu ――
fu

MPa

≔My.Rk =⋅⋅⋅0.3 fu ddymling
2.6 N mm ⎛⎝ ⋅2.41 104 ⎞⎠ ⋅N mm f

Bortser från bidraget av eftersom det inte kommer blir någon ――
Fax.Rk

4
utdragsbärförmåga.

≔Fv.Rk =⋅min

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜⎝

⋅⋅fh.k.5 t1 ddymling

⋅⋅⋅fh.k.5 t1 ddymling

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
-+2 ――――――

⋅4 My.Rk

⋅⋅fh.k.5 ddymling t1
2

1

⋅2.3 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅My.Rk fh.k.5 ddymling

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟⎠

N 4.88 kN

=⋅⋅2.3 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅My.Rk fh.k.5 ddymling N 4.88 kN Brottmod h ger den 
karakteristiska 
tvärkraftsbärförmåga.

≔FRd =⋅kmod ――
Fv.Rk

γM

3.379 kN Dimensionerande 
tvärkraftsbärförmåga per 
dymling.

Total kapacitet

＝FTot.Rd ⋅n kFRd

≔FEd 28.4 kN Lastpåverkan.

≥FTot.Rd FEd

≔n =―――
FEd

⋅k FRd

4.203 Väljer 6 st.
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Avståndskontroll (Gustafsson et al. 2017)

≔dymling 7 mm ≔α 90

≔a1 =⋅(( +3 3 ||cos ((α))||)) dymling 30.41 mm

≔a2 =⋅4 dymling 28 mm

≔a3t =⋅5 dymling 35 mm

≔a3c =⋅3 dymling 21 mm

≔a4t =⋅3 dymling 21 mm

≔a4c =⋅3 dymling 21 mm

Optimal höjd och bredd på arean som behövs i väggen i KL-trä!

≔Hplåt =+a3t
⎛⎝ ⋅a1 1⎞⎠ 65.41 mm

≔Bplåt =++a4t a4c
⎛⎝ ⋅a2 2⎞⎠ 98 mm

Kontroll av stålplåten

Kontroll av skjuvbrott i dymlingen (SS-EN 1993-1-5 CEN 2006)

≔A =――――
⋅ dymling

2

2
76.969 mm2 Arean på dymlingen

≔Fv.ed =――
FEd

⋅2 18
0.789 kN Antal skjuvningsplan

＝Fv.rd ―――
⋅⋅av fub A

γm2

bärförmåga

≔av 0.6 ≔fub 510 ≔γm2 1.2 ≔A 76.969

≔Fv.rd =⋅―――
⋅⋅av fub A

γm2

N 19.627 kN
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Kontroll av hålkantbrott

≔t 10 mm Plåtens tjocklek.
＝Fb.rd ―――――――

⋅⋅⋅⋅k1 ab fu ddymling t

γm2 ≔d0 7 mm Hålets tjocklek.

≔p1 42 mm Centrumavstånd mellan hål i 
kraftens riktning.＝ab min

⎛
⎜
⎝

,,ad ――
fub

fu

1
⎞
⎟
⎠

≔e1 21 mm Avståndet mellan 
hålcentrum och kant i 
kraftensriktning.≔ad ――

e1

⋅3 d0

Brott mellan hål och 
kant på plåten.

≔e2 21 mm avståndet mellan hål 
vinkelrätt mot kraftens 
riktning.

≔ad -――
p1

⋅3 d0

―
1

4
För brott mellan två 
hål. ≔p2 28 mm Centrumavståndet mellan 

hål vinkelrätt mot 
kraftensriktning.

≔ab =min
⎛
⎜
⎝

,,ad ――
fub

fu

1
⎞
⎟
⎠

1

≔k1 =min
⎛
⎜
⎝

,-⋅2.8 ―
e2

d0

1.7 2.5
⎞
⎟
⎠

2.5 Enskild skruv (brott mellan hål 
och kant).

≔k1 =min
⎛
⎜
⎝

,-⋅1.4 ―
p2

d0

1.7 2.5
⎞
⎟
⎠

2.5 Skruvgrupp (brott mellan två hål).

≔fu 360 ≔t 10 ≔ddymling 7

≔Fb.rd =⋅―――――――
⋅⋅⋅⋅k1 ab fu ddymling t

γm2

N 52.5 kN

=⋅6 Fb.rd 315 kN > =FEd 28.4 kN Hålkantbrott ok.
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Stålplåten skall kontrolleras för det olika spännigar 
som uppkommer, detta har gjorts i ett datorprogram 
på grund av tidsbrist. Plåten och svettsen OK!
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