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Förord 
Det du läser är kronan på verket från en kombinerad universitetsstudietid på närmare elva år. De 2 

författarna står nu på tröskeln till arbetslivet med många nya erfarenheter i bagaget och fler saker att 

lära i framtiden. 

Detta examensarbete motsvarar 30 högskolepoäng och avslutar studier vid Civilingenjörsprogrammet 

Väg- och vattenbyggnad med inriktning konstruktion. Luleå tekniska universitet har bjudit på över 5 

fantastiska år med många toppar och enstaka dalar. 

Stort tack till Ida Edskär som försett detta spännande examensarbete och bidragit med mycket stöd i 

Robot trots att det egna disputationsarbetet fyllt tiden mer än väl. Tack till handledare, Gabriela Parida, 

som alltid varit behjälplig trots att framförhållningen från författarna av denna rapport inte alltid varit 

den bästa. Den konstruktiva som kritik mottagits har lyft slutprodukten mycket. 

Tack till Joakim Vikberg (Lindbäcks bygg), vars kontinuerliga stöd vid funderingar kring moduler har 

bidragit till det koncept som presenteras i denna rapport. Även Albin Lindbergs givmilda delande av 

erfarenhet och resultat från det egna examensarbetet uppskattas mycket. 

Slutligen, stort tack till Research Institutes of Sweden (RISE) och Anders Gustafsson som drivit detta 

projekt och involverat två entusiastiska studenter i processen.  
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Sammanfattning 
I denna studie studerades det hur ett 14 våningar högt bostadshus med en kärna av korslaminerat trä 

(KL-trä) och färdiga lägenhetsmoduler med regelstomme kan byggas på ett industrialiserat och enkelt 

sätt. Våningsantalet och produktionstypen fastslogs tidigt, i samråd med RISE, för att effektivt kunna 

granska ett sannolikt sätt att bygga hus i en nära framtid. 

Dynamiska modalanalyser utfördes för byggnadens olika modeller i FEM-programmet Robot Structural 

Analysis (kommer fortsättningsvis även beskrivas som Robot) för att ta fram egenfrekvenser. Sedan 

följdes en beräkningsgång från Eurokod och EKS för att ta fram den toppacceleration som vind orsakar 

på byggnadens högsta plan. Detta värde jämfördes sedan med det rekommenderade komfortkravet 

från ISO 10137. 

Byggnaden som studerades är ett punkthus med en central kärna och 14 moduler, av storlek 4 x 8 

meter, per våning. Dessa placeras runt den 8 x 8 meter stora kärnan, vilket gav ett totalt fotavtryck på 

24 x 24 meter. Över 20 olika datormodeller studerades där bland annat variationer av placering och 

mängd av KL-trä i fasad, placering och andel betong i huset och påverkan från gipsskivor i inner- och 

ytterväggar. Även infästning mellan moduler tillhör några av de ändringar som studerades.  

Resultatet visar att det är möjligt att bygga den modell som benämns 1400KL i vindlastzon 24 och 

terrängtyp tre, förutsatt att den mekaniska dämpningen är satt till 2 procent.  Det framgår även att 

modulernas egna lägenhetsavskiljande väggar har signifikant betydelse för stommens totala stabilitet 

och att en ökning av styvheten i dessa är ett effektivt sätt att förbättra de dynamiska egenskaperna. 

Betydelsen av mycket massa högt upp i byggnaden är också tydlig utifrån detta arbete. Det framkom-

mer även att stabila betongvåningar nederst i stommen bidrar mycket till att förhindra att översta 

våningen i huset rör sig obehagligt mycket vid stor vindbelastning på byggnaden. Detta är en beprövad 

teknik i basen av flertalet hus som byggs idag. 

Rotation har visat sig vilja förekomma i de tidigare modeller som använts i denna rapport. Detta är 

något som måste testas specifikt för alla varianter av basmodellen då rotation är ofördelaktigt ur dy-

namisk aspekt, då det saknas beräkningssätt för dynamiskrotation i teorin från Eurokod. 

Generellt kan tillägas att ett 14 våningar högt trähus i vindlastzon 26 och terrängtyp 0 har väldigt svårt 

att klara av de dynamiska förutsättningar som krävs utan att husets stabiliserande element till största 

del består av betong. Däremot finns flera trä-modeller i denna rapport som klarar vindlastzon 25 och 

terrängtyp tre, en mycket mer vanlig situation. 

Enklare statisk analys antyder att limträpelares dimensioner möjliggör montage mellan moduler utan 

större produktionsanpassning. Även korslaminerat trä inkluderas fördelaktigt i kärna och fasad, innan-

för och utanför modulerna, utan att det påverkar de traditionella konstruktionsmetoderna för vare sig 

moduler eller KL-stomme väsentligt. 

 

Nyckelord – KL-trä, Korslaminerat trä, Modalanalys, Industriell produktion. 
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Abstract 
In this study, it was examined how a 14-story tall residential building with a core of cross laminated 

timber (CLT) and prefabricated apartment modules can be built in an industrialized manner. The num-

ber of floors and production type were determined early, in consultation with RISE, in order to effec-

tively examine a likely way of building houses in the near future. 

Dynamic modal analyses were performed for the building's various models in the FEM program Robot 

Structural Analysis to generate eigen frequencies. Then the method provided in Eurocode and EKS 

were followed to calculate the top acceleration that the wind causes at the buildings highest floor. This 

value was then compared with the recommended comfort requirement from ISO 10137. 

The studied building is a high-rise tower block house with a central core and 14 modules of size 4 x 8 

meters per floor. These were placed around the 8 x 8-meter-wide core, giving a total footprint of 24 x 

24 meters. Over 20 different computer models were studied with variations in placement and amount 

of CLT in facade, placement and number of concrete floors and walls. The impact of gypsum inner and 

outer walls is also being tested. Connections between modules also belongs to some of the changes 

that were being made between models. 

The result shows that it is possible to build the model named 1400KL in wind zone 24 and terrain type 

III, with the mechanical dampening set at two percent. It is also apparent that the walls of modules 

separating apartments have considerable significance for the overall stability of the frame and that 

increasing their stiffness is an effective way of improving dynamic properties. 

It can be concluded from this study that placing a substantial mass at the top of the building is of high 

importance. It also appears that rigid concrete stories at the bottom of the core contribute greatly to 

prevent the top floor of the house from exceeding the comfort criteria under high wind loads. This is 

a widely used technique in the base of houses being built today. 

Rotation has been shown to appear in the models used in this work. This is something that must be 

tested specifically for all variants of the base model since rotation is disadvantageous from a dynamic 

aspect. This is due to the fact that the codes do not consider dynamic rotation. 

In general, a 14-storey high-rise wooden house in wind zone 26 and terrain type 0 does not fulfil the 

comfort requirements without most of the stabilizing elements of the house being concrete. On the 

other hand, there were several wooden models in this study that can endure wind zone 25 and terrain 

type III, a much more common situation. 

A simplified static analysis suggests that glulam columns can have dimensions that allow them be 

placed between modules without major adaptation in production. Also, cross-laminated timber is ad-

vantageously included in the core and facade, inside and outside the modules, without significantly 

affecting the traditional design methods for modules or the cross-laminated frame. 

 

Keywords – CLT, Cross laminated timber, Modal analysis, Industrial production.  
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Teckenförklaring 
Korslaminerat trä 

  𝐷11, 𝐷22, 𝐷33 [kNm]  Skivans böj- och vridstyvhetsegenskaper 

  𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛 [𝑀𝑃𝑎]  Medelvärdet av E-modulen parallellt fiberriktningen 

  𝐼𝑖,𝑛𝑒𝑡 [𝑚4]  Tröghetsmoment i granskad riktning 

  𝑘𝑣𝑟𝑖𝑑   Reduktionsfaktor beroende på spalter eller sprickor 

  𝐺0,𝑚𝑒𝑎𝑛 [𝑀𝑃𝑎]  Skjuvmodulens medelvärde 

  𝑏 [𝑚]   Granskad bredd (en meter) 

  tklt [𝑚]   Skivans totala tjocklek 

  𝐷44, 𝐷55  [𝑘𝑁 𝑚]⁄  Skivans skjuvstyvhetsegenskaper 

  𝜅𝑖   Skjuvkorrektionsfaktor    

  𝐴𝑖,𝑛𝑒𝑡 [𝑚2]  Tvärsnittsarea i studerad fiberriktning 

  𝐷66, 𝐷77, 𝐷88 [𝑘𝑁 𝑚]⁄  Skivans skivstyvhetsegenskaper 

  𝐴𝑖,𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 [𝑚2]  Total tvärsnittsarea 

  fc,0,d [𝑀𝑃𝑎]  Dimensionerande tryckhållfasthet 

  fc,0,k [𝑀𝑃𝑎]  Karaktäristisk tryckhållfasthet 

  kmod   Modifieringsfaktor för KL-trä, med hänsyn till lastvarighet 

  𝛾𝑀   Partialkoefficient 

Dynamiska byggnadsegenskaper 

  𝜔𝑛 [𝑟𝑎𝑑 𝑠]⁄   Naturliga cirkulära egenfrekvensen 

  𝑘   Byggnadens styvhet 

  𝑚   Byggnadens massa 

  𝑇𝑛 [𝑠]   Naturliga svängningsperioden 

  𝑓𝑛 [𝐻𝑧]   Naturliga egenfrekvensen 

  𝜇𝑒 [𝑘𝑔 𝑚⁄ 2
]  Ekvivalent massa per ytenhet 

  𝜇(𝑦, 𝑧) [𝑘𝑔 𝑚⁄ 2
] Bärverkets massa per ytenhet 

  Φ1(𝑦, 𝑧)  Modfunktionen 

  𝑚𝑒 [𝑘𝑔 𝑚⁄ ]  Ekvivalent massa per längdenhet 

Dynamiska beräkningar 

  𝑣𝑏,50  [𝑚 𝑠] ⁄   Karakteristisk referensvindhastighet för 50 år 

  𝑇𝑎  [å𝑟]   Återkomsttid i år 

  𝑣𝑏,𝑇𝑎 [𝑚 𝑠⁄ ]  Karakteristisk referensvindhastighet 

  𝑣𝑚(𝑧) [𝑚 𝑠⁄ ]  Medelvindhastighet 

  𝑐𝑟(𝑧)   Råhetsfaktor 

  𝑐𝑜(𝑧)   Topografifaktor 

  𝑘𝑟   Terrängfaktor 

  𝑧0 [𝑚]   Råhetslängd, beroende på terrängtyp 

  𝑧0,𝐼𝐼 [𝑚]  Råhetslängd för terrängtyp II 

  𝑧𝑚𝑖𝑛 [𝑚]  Minimihöjd 

  𝑧𝑚𝑎𝑥 [𝑚]  Maxhöjd 

  𝑞𝑚(𝑧) [𝑃𝑎]  Vindhastighetstryck 

  𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 [𝑘𝑔 𝑚3]⁄   Densitet luft 

  𝐼𝑣(ℎ)   Turbulensintensitetsfaktor 
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  𝑘𝑙   Turbulensfaktor 

  𝛿   Total dämpning 

  𝛿𝑎   Aerodynamisk dämpning 

  𝛿𝑠   Mekanisk dämpning 

  𝛿𝑑   Dämpning på grund av speciell utrustning 

  𝑐𝑓   Formfaktor för kraft i vindriktning 

  𝑛1 [𝐻𝑧]   Egenfrekvensen för första svängnings moden 

  𝑚𝑒 [𝑘𝑔 𝑚] ⁄   Ekvivalent massa för byggnaden 

  𝑐𝑓,0   Formfaktor 

  𝜓𝜆   Reduktionsfaktor för strömning 

  �̈�𝑚𝑎𝑥(𝑧)[𝑚 𝑠2]⁄  Toppacceleration vid höjden z 

  �̈�𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑎𝑥[𝑚 𝑠2]⁄  Maximal tillåten toppacceleration 

  Φb   Storleksfaktor 

  Φh   Storleksfaktor 

  𝑦𝑐   Faktor 

  𝐹   Kármáns vindenergispektrum 

  𝐵   Bakgrundsrespons 

  𝑅   Resonansrespons 

  ℎ𝑟𝑒𝑓 [𝑚]  Referenshöjd, 10 meter 

  𝑣 [𝐻𝑧]   Uppkorsningsfrekvens 

  𝑘𝑝   Spetsvärde 

  𝜎�̈�(𝑧)   Accelerationens standardavvikelse 

  𝜙1(𝑧)   Modfunktion för första svängningsmod 

Statiska beräkningar 

  𝐸0,05 [𝑀𝑃𝑎]  5-procentsfraktilen av E-modulen parallellt fiberriktningen 

  𝑀𝐸𝑑  [𝑘𝑁𝑚]  Dimensionerande böjmomentet 

  𝑀𝑅𝑑  [𝑘𝑁𝑚]  Momentkapacitet 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑  [𝑘𝑁]  Tryckkapacitet 

  𝑓𝑀𝑑 [𝑀𝑃𝑎]   Dimensionerande böjhållfasthet 

  𝑓𝑀𝑘 [𝑀𝑃𝑎]  Karaktäristisk böjhållfasthet 

  𝑓𝑐𝑑 [𝑀𝑃𝑎]  Dimensionerande tryckhållfasthet 

  𝑓𝑐𝑘 [𝑀𝑃𝑎]  Karaktäristisk tryckhållfasthet 

  𝑘𝑐   Reduktionsfaktor för knäckning 

  𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡   Reduktionsfaktor för vippning 

  𝑘𝑚𝑜𝑑   Modifieringsfaktor för limträ, med hänsyn till lastvarighet 

  𝛽𝑐    Rakhetsfaktor 

  𝛾𝑀   Partialkoefficient 

  𝜆𝑟𝑒𝑙   Relativt slankhetstal   

  𝜆   Slankhetstal 

𝐿𝑐    Knäcklängd 

  ℎ [𝑚𝑚, 𝑚]  Höjd 

  𝐴 [𝑚2]   Tvärsnittsarea 

  𝐿 [𝑚]   Längd 

  𝑊 [𝑚3]   Böjmotstånd 

  𝑏 [𝑚𝑚, 𝑚]  Bredd 
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  𝑖 [𝑚4]   Tröghetsradie 

  ψ0   Partialkoefficient beroende på lokaltyp  

  𝐺𝑘  [𝑘𝑁 𝑚2]⁄   Karaktäristisk permanent last 

  𝑄𝑑  [𝑘𝑁 𝑚2]⁄   Dimensionerande arealast 

  𝑄𝑘  [𝑘𝑁 𝑚2]⁄   Karaktäristisk variabel last 

  𝛾𝑑   Partialkoefficient för säkerhetsklass 

  𝐶𝑒   Exponeringsfaktor 

  𝐶𝑡   Termisk koefficient 

  𝑠𝑘 [𝑘𝑁 𝑚2]⁄   Karaktäristisk snölast 

  𝜇𝑖    Formfaktor 

  𝑠 [𝑘𝑁 𝑚2]⁄   Dimensionerande snölast 

  𝛼𝑛   Reduktionsfaktor för antal våningar nyttig last 

  𝑛 [𝑠𝑡]   Antal våningar 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Trähus tar allt större plats bland de högre husen i vårt samhälle och väntas erövra mer mark framöver 

(Gustafsson, 2018). Detta beror bland annat på att byggsektorns påverkan av miljön är väsentlig, vilket 

har bidragit till ett ökat intresse för trähus, där trä anses vara miljövänligare. Denna tanke backas av 

det faktum att trä kompenserar stor del utav den miljöpåverkan som sker, genom återplantering av 

skogen (Svenskt Trä, 2018). 

Denna rapport utfördes på förfrågan från Research Institutes of Sweden (RISE) för Derome Plusshus, 

Lindbäcks Bygg och Martinsons som var partners i forskningsprojektet som den förstnämnda bedrev. 

Trähusindustrin i allmänhet har givetvis intresse i ämnet då efterfrågan av höga trähus ökar 

(Gustafsson, 2018). Dessa sekundärintressenter hade dock ingen inverkan på genomförande av detta 

examensarbete.  

Derome och Lindbäcks producerar hus som bygger på, till största del, färdiginredda moduler, som likt 

lego, monteras i en eller flera block per lägenhet och staplas i bredd och höjd innan fasad och tak 

omsluter dessa. Martinsson producerar sina flerbostadshus med korslaminerade träskivor (tänk dig en 

tjockare version av plywood) och monterar sina hus likt IKEA-möbler med, till största del, färdigskurna 

bitar som skruvas ihop och sedan kläs med isolering och ytskikt. Dessa två produktionstyper antas av 

författarna kunna samverka väl och kombineras därför i arbetet för att gynna samtliga som finansierar 

projektet och leverera ett fungerande koncept. 

Till förfogande fanns ett antal tidigare examensarbeten rörande ämnet (Lindberg, 2018) (Nilsson, 

2017) (Tjernberg, 2015). Några av dessa berör moduler (färdiga, inredda lägenhetsmoduler), vilket 

även detta arbete gjorde. Det fanns även flertalet övriga artiklar och rapporter att tillgå i ämnet då 

intresset rörande användningsområden för trä är stort i många delar av världen med god skogspro-

duktion. (Gustafsson, 2018) 

1.2 Syfte  
Syftet med detta examensarbete var att hitta en konceptuell utformning för höga trähus, primärt upp 

till och med ca 14 våningar. Det specifika våningsantalet valdes, i samråd med RISE, då de högsta trähus 

som, vid rapportens skrivande, producerades var några våningar högre. 

Denna tekniska lösning var tänkt som ett steg i att förenkla processen för hur höga punkthus i trä 

monteras och uppnåddes genom att ha produktion i beaktning under projekteringen. Inriktningen var 

aldrig att bygga högre och mer prestigöst än någon annan. Detta arbete eftersträvade att vara ett steg 

i att plocka ner befintliga metoder på mer industrialiserade sätt och kunna ge trähus mer fäste i fler 

typer av populationstätheter. 
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1.3 Avgränsningar 
• Brand beaktades inte mer än att dubbla brandgipsskivor används i lägenhetsavskiljande väg-

gar, fasaderna och de väggarna mot kärnan. 

• Diffusionsspärren antogs finnas i modulerna och fuktberäkningar utfördes därför inte. 

• Någon ekonomisk kalkyl för att jämföra olika material genomfördes ej i detta arbete. 

• Fortskridande ras antogs moduler och betongbjälklag hantera. Innan produktion måste 
detta beaktas vidare, men gjordes inte i detta skede. 

• Grundkonstruktion dimensionerades ej. Grunden antogs ge fast inspänning av nedersta vå-
ningen. 

• Installationer och de hål dessa innebär har ej tagits hänsyn till. 

• Ljudisolering beaktades inte. Modulerna antogs hantera spridning av luftljud och spridning 
av stomljud begränsades av gummiskivor (Vikberg, 2018). 

• Värmeisolering är moduler redan konstruerade för att hantera. Hänsyn togs dock vid place-
ring av stomme men inga beräkningar utfördes. 

• Våningsantalet varierades inte, enligt ovanstående stycken. 

1.4 Frågeställningar 
De frågeställningar arbetet utgick från presenteras nedan, dessa frågeställningar arbetades fram i sam-

band med beställaren Anders Gustafsson, RISE. 

• Hur kan 14 våningar höga punkthus av trä med moduler och en kärna av KL-trä byggas på 

genomförbara sätt? 

• Vilken påverkan har modulernas infästning i varandra och deras egna väggskivor på den totala 

dynamiska stabiliteten? 

• Vilken skillnad i resultat framkommer ifall andra parametrar ändras? Exempel på sådana pa-

rameterförändringar är: mängd betong i stommen, tillkomst eller bortfall av externa stabilise-

rande väggskivor eller stommens tjocklek. 

• Hur kan huset designas för att praktiskt gå att bygga? 

Dessa punkter listades i ett försök att generera en riktning för hur höga trähus kan massproduceras 

inom en snar framtid. 
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2 Teori 
Teori hämtades från Eurokod (SS-EN 1991-1-4, 2005) och EKS (Boverket, 2016). Läsaren förväntas be-

sitta grundläggande kunskap rörande hållfasthetsberäkningar för brott- och bruksgränstillståndet, Eu-

lerknäckning för pelare samt hur snö- och vindlaster appliceras på byggnader. 

Teori rörande korslaminerat trä och dynamiska vindlaster ansågs dock inte tillhöra allmän kunskap för 

de som kan tänkas läsa denna rapport. Dessa presenteras därför nedan tillsammans med sammanfatt-

ningar av några byggda eller nära färdigställda referensprojekt. Även några tidigare examensarbeten 

granskades och sammanställdes. 

2.1 Korslaminerat trä (KL-trä) 
KL-trä är ett byggmaterial som produceras genom att limma ihop hyvlat granvirke med vartannat skikt 

korslagt för ökad stabilitet. De yttersta lagren ligger alltid i skivans längdriktning (Martinsons, u.d.). 

Resultatet av detta är ett mångsidigt material som har många fördelar, några av dessa fördelar visas 

nedan (Svenskt trä, 2017). 

• Hög prefabriceringsgrad 

• Hög hållfasthet i förhållande till vikt 

• Bra bärförmåga vid brand 

• Bra värmeisoleringsförmåga 

• Låg egenvikt, vilket leder till lättare montage och transport. 

• Bra ur ett miljöperspektiv. 

 

Figur 2.1  Illustration över en KL-träskiva. (Martinsons, u.d.) 

En KL-skiva i denna rapport benämns först med sin tjocklek i millimeter och sedan med antalet lager 

den består av. Detta enligt Martinsons produktkatalog (Martinsons, u.d.). 200-5s beskriver till exempel 

en skiva med tjockleken 200 millimeter som består av 5 lager med omlottlagda fiberriktningar. 

2.1.1 Materialdata KL-trä 
I tidigare exjobb (Nilsson, 2017), (Lindberg, 2018) har troligtvis elasticitetsmoduler och skjuvmoduler 

tagits från till exempel Martinsons hemsida och skapats som ett ortotropiskt material där en faktor 

multiplicerar E-modulen för längsgående riktning för att få fram värden för den tvärgående. Detta har 

sannolikt överskattat skjuvmodulen på virket i dessa arbeten (Edskär, 2018).  

KL-trä kan skapas fördelaktigt i Robot Structures genom att räkna fram materialparametrarna genom 

en styvhetsmatris innehållande värden för diagonalen och nollor i resten av fälten.  
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Styvhetsmatrisen illustreras nedan. 

𝐷11 0 0 0 0 0 0 0
0 𝐷22 0 0 0 0 0 0
0 0 𝐷33 0 0 0 0 0
0 0 0 𝐷44 0 0 0 0
0 0 0 0 𝐷55 0 0 0
0 0 0 0 0 𝐷66 0 0
0 0 0 0 0 0 𝐷77 0
0 0 0 0 0 0 0 𝐷88

 

(1) 
KL-träet definierades enligt Figur 2.2  Illustration över riktning på lokala axlar på en KL-trä-

skiva Figur 2.2. 

 

Figur 2.2  Illustration över riktning på lokala axlar på en KL-träskiva (Svenskt Trä, 2017) 

I KL-trähandboken beskrivs den senare metoden för hur materialparametrar ska tas fram för KL-trä 

(Svenskt Trä, 2017). Denna metod presenteras nedan. 

𝐷11, 𝐷22 och 𝐷33 beskriver skivans böj- och vridstyvhetsegenskaper och beräknades enligt: 

𝐷11 = 𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛𝐼𝑥,𝑛𝑒𝑡 

(2) 
𝐷22 = 𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛𝐼𝑦,𝑛𝑒𝑡 

(3) 

𝐷33 =
𝑘𝑣𝑟𝑖𝑑𝐺0,𝑚𝑒𝑎𝑛𝑏𝑡𝑘𝑙𝑡

3

12
 

(4) 
𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛 är E-modulen för materialet som studerades. 𝐼𝑖,𝑛𝑒𝑡 är tröghetsmomentet för materialet paral-

lellt med den beaktade riktningen. 𝑘𝑣𝑟𝑖𝑑 är en faktor som reducerar materialet beroende på sprickor 

eller ej. Värdet 0,65 vid sprickor, 0,80 annars. Värdet 0,65 valdes då avsaknad av sprickor var svårt att 

garantera (Svenskt Trä, 2017). 𝐺0,𝑚𝑒𝑎𝑛 är skjuvmodulen för materialet. 𝑏 = 1 då beräkningar utfördes 

för bredden en meter. 𝑡𝑘𝑙𝑡 är totala tjockleken på KL-träskivan som studerades. 

𝐷44 och 𝐷55 beskriver skivans skjuvstyvhetsegenskaper och beräknades enligt: 

𝐷44 = 𝜅𝑥𝐺0,𝑚𝑒𝑎𝑛𝐴𝑥,𝑛𝑒𝑡  

(5) 
𝐷55 = 𝜅𝑦𝐺0,𝑚𝑒𝑎𝑛𝐴𝑦,𝑛𝑒𝑡 

(6) 
𝐴𝑥,𝑛𝑒𝑡 och 𝐴𝑦,𝑛𝑒𝑡 är tvärsnittsarean för materialet som ligger i x- respektive y-riktning. 𝜅𝑥 och 𝜅𝑦 är 

skjuvkorrektionsfaktorer (Svenskt Trä, 2017).  

𝐷66, 𝐷77 och 𝐷88 beskriver skivans skivstyvhetsegenskaper och beräknades enligt: 
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𝐷66 = 𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛𝐴𝑥,𝑛𝑒𝑡 

(7) 
𝐷77 = 𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛𝐴𝑦,𝑛𝑒𝑡 

(8) 
𝐷88 = 0,75𝐺0,𝑚𝑒𝑎𝑛𝐴𝑥,𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 

(9) 
𝐴𝑥,𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 är tvärsnittets totala tvärsnittsarea. 

2.2 Moduler 
Med en modul eller lägenhetsmodul menas en delvis färdigbyggd lägenhet eller del av lägenhet. En 

lägenhetsmodul byggs, med fördel, i fabrik på löpande band, likt produktionsmetoden för många bilfa-

briker. En modul byggs med en lättregelstomme av trä. En modul transporteras sedan till byggarbets-

platsen och lyfts på plats. Det finns många fördelar med att bygga lägenheter på detta sätt, en av de är 

den korta byggtiden som blir på plats på bygget. Med en kort byggtid på plats störs omkringboende 

mindre, det är mindre risk för fuktproblem då det går fortare att få ett tätt klimatskal på byggnaden. 

Då produktionen av dessa moduler görs i en fabriksmiljö istället för på en byggarbetsplats kan olika 

moment optimeras med automatiska inslag, så som robotar. Detta medför också en bättre arbetsmiljö 

för att de snickare som utför jobbet. Det som sätter ramarna för hur stora moduler kan byggas är ofta 

den tillåtna transportens bredd och längd. 

2.3 Horisontalstabilisering 
Laster från vind och snedställning av element behöver föras ned till grunden. Detta går att uppnå ge-

nom, bland annat, fackverk, ramverk eller skivverkan. 

I detta arbete har skivverkan använts för att hantera dessa laster. Detta då modulerna själva har skivor 

i väggarna i form av gips och plywood och trapphuset består av skivor av KL-trä. Fackverk i fasaden 

anses begränsa byggbarheten av ett modulbyggt hus, samt förhindra arkitektens placering av fönster. 

Teori som beskriver skivverkan presenteras nedan. 

2.3.1 Skivverkan 
(Svenskt Trä, 2017) 

Skivverkan är vanligt förekommande i flerbostadshus av trä. Grundprincipen går ut på att använda ski-

vornas längsgående, horisontella skjutmotstånd för att sprida laster nedåt i konstruktionen. Detta illu-

streras i Figur 2.3. 

 

Figur 2.3  Skivverkan (Svenskt Trä, 2017) 
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Figur 2.4 illustrerar hur flera skivor kan samverka för att uppnå global stabilitet.  

 

Figur 2.4  Skivverkan som stabilisering av hus (Svenskt Trä, 2017) 

Denna last som uppstår i skivorna i väggarna kommer ackumuleras neråt i byggnaden då den linjelast 

som vind applicerar på bjälklaget adderas för varje våning ned till grunden. Denna horisontella last 

skapar då lyftkrafter i den borta sidan av den stabiliserande väggen och måste tas om hand i förbanden. 

2.4 Dynamiska byggnadsegenskaper 

2.4.1 Egenfrekvens 
Egenfrekvens innebär den frekvens där en struktur enklast kommer i svängning. Hur strukturen beter 

sig när den rör sig definieras som en modform, vilket är ett svängningsbeteende för egenfrekvensen. 

Varje egenfrekvens har en speciell modform. Några av de vanligt förekommande modformerna repre-

senteras i Figur 2.5. I detta arbete var den lägsta egenfrekvensen den som studerades då den inträffar 

först. 

 

Figur 2.5 Vanligt förekommande modformer. Vänstra modellen translaterar i en riktning. Mittersta modellen 
translaterar i en vinkelrät riktning. Den högra modellen roterar runt sin vertikala axel.  
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En mindre vanligt förekommande modform illustreras i Figur 2.6. 

 

Figur 2.6  Mindre vanligt förekommande modform. Denna translaterar oförutsägbart i flera olika riktningar. 

När strukturen börjar röra sig kan det beskrivas med den naturliga cirkulära egenfrekvensen, 𝜔𝑛  

(Chopra, 2012). 

𝜔𝑛 = √
𝑘

𝑚
 [

𝑟𝑎𝑑

𝑠
] 

(10) 
Där 𝑘 är styvheten och 𝑚 är massan för strukturen. 

Tiden som det tar för en struktur att göra en hel cykel kallas för den naturliga svängningsperioden och 

visas i ekvation (11) (Chopra, 2012). 

𝑇𝑛 =
2𝜋

𝜔𝑛
 [𝑠] 

(11) 
Systemet utför 1 𝑇𝑛⁄  svängningar per sekund. Denna frekvens kallas den naturliga egenfrekvensen och 

visas i ekvation (12)(Chopra, 2012). 

𝑓𝑛 =
1

𝑇𝑛
=

𝜔𝑛

2𝜋
 [𝐻𝑧] 

(12) 
Ur ekvation (10), (11) och (12) framkom att en strukturs egenfrekvens är beroende av massa och styv-

het. Genom att variera styvhet och massa kunde egenfrekvensen ändras och därmed även toppacce-

lerationen. 

2.4.2 Ekvivalent massa 
För att ta i hänsyn hur massan påverkar en struktur beräknades ekvivalenta massa per ytenhet. Hur 

massan varierar på olika våningar beräknades med följande uttryck (SS-EN 1991-1-4, 2005). 

𝜇𝑒 =
∫ ∫ 𝜇(𝑦, 𝑧)Φ1

2(𝑦, 𝑧)𝑑𝑦𝑑𝑧
𝑏

0

ℎ

0

∫ ∫ Φ1
2(𝑦, 𝑧)𝑑𝑦𝑑𝑧

𝑏

0

ℎ

0

 

(13) 
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𝜇𝑒 är ekvivalent massa per ytenhet. 𝜇(𝑦, 𝑧) är bärverkets massa per ytenhet. Φ1(𝑦, 𝑧) är modfunkt-

ionen. 

I Robot utfördes modalanalyser med mass-normaliserande modformer (Autodesk, 2016) vilket innebar 

att täljaren i föregående ekvation var lika med ett (Malo, et al., 2016). För att beräkna den ekvivalenta 

massan per längdenhet istället för ytenhet multiplicerades nämnaren i föregående ekvation med bred-

den på byggnaden. Detta gav följande ekvation. 

𝑚𝑒 =
1

∫ ∫ Φ1
2(𝑦, 𝑧)𝑑𝑦𝑑𝑧

𝑏

0

ℎ

0
∗ 𝑏

 

(14) 

2.5 Dynamiska beräkningar 
I EKS 10 finns teori för att utföra dynamiska beräkningar utifrån byggnaders translationer, men ej ro-

tation (Boverket, 2016). Därför var det viktigt att de två mest sannolika svängningarna som inträffade 

var translationer i x-y-planet (Edskär, 2018). Dessa benämns som mod 1 och 2 i denna rapport. 

För trähus är det ofta de dynamiska kriterierna som sätter stop för att bygga högre hus än de som 

oftast byggs idag (Edskär, 2018). I ISO-kod 10137, som hanterar bruksgränstillstånd för byggnader ut-

satta för vibration. Koden är giltig för egenfrekvenser mellan 0,6 och 5 Hz ger värden på godkänd top-

pacceleration. ISO 10137 har 2 kurvor som beskriver olika typer av byggnader. Den som användes i 

detta arbete är den som hanterar bostäder. Kurvan avser vind-inducerade vibrationer i byggnader där 

återkomsttiden är 1 år. Den presenteras i Figur 2.7 (SS-ISO 10137, 2008). 

 

Figur 2.7 Utvärderingskurva D.1 för vindinducerade vibrationer i en byggnads horisontala x- och y-riktningar för en 1 års 
återkomsttid (SS-ISO 10137, 2008) 

2.5.1 Vindlast 
Första steget för att beräkna toppaccelerationen var att beräkna den karakteristiska referensvindhas-

tigheten (Boverket, 2016). 

𝑣𝑏,𝑇𝑎 = 0,75𝑣𝑏,50√1 − 0,2 ln (− ln (1 −
1

𝑇𝑎
)) 

(15) 
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𝑣𝑏.50 är den karakteristiska referensvindhastigheten för 50 år (SS-EN 1991-1-4, 2005). 𝑇𝑎 har en åter-

komsttid i år (SS-EN 1991-1-4, 2005) där 5 år användes för följande beräkningar (ISO 6897, 1984). 

Nästa steg var att beräkna medelvindhastigheten, 𝑣𝑚  (SS-EN 1991-1-4, 2005). 

𝑣𝑚(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧)𝑐𝑜(𝑧)𝑣𝑏,𝑇𝑎 

(16) 
𝑐𝑟(𝑧) är en råhetsfaktor (SS-EN 1991-1-4, 2005). 𝑐𝑜(𝑧) är en topografifaktor, sätts normalt till 1,0 om 

inte annat anges (SS-EN 1991-1-4, 2005).  

Råhetsfaktorn 𝑐𝑟(𝑧) beror på terrängtyp enligt ekvation (17) och (18). 

𝑐𝑟(𝑧) = 𝑘𝑟 ln (
ℎ

𝑧0
)  𝑓ö𝑟 𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧𝑚𝑎𝑥 

(17) 
𝑐𝑟(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧𝑚𝑖𝑛) 𝑓ö𝑟 𝑧 ≤ 𝑧𝑚𝑖𝑛 

(18) 
𝑘𝑟 är terrängfaktorn enligt ekvation (19). 

𝑘𝑟 = 0,19 (
𝑧0

𝑧0,𝐼𝐼
)

0,07

 

(19) 
𝑧0 är råhetslängden (SS-EN 1991-1-4, 2005). 𝑧0,𝐼𝐼 är råhetslängden för terrängtyp II. 𝑧 är höjden från 

marken till det högst belägna bjälklaget. 𝑧𝑚𝑖𝑛 är minimihöjden (SS-EN 1991-1-4, 2005). 𝑧𝑚𝑎𝑥 = 200 

meter (SS-EN 1991-1-4, 2005). 

Medelvindtrycket 𝑞𝑚 beräknades sedan som: 

𝑞𝑚(𝑧) =
𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡𝑣𝑚(𝑧)

2
 

(20) 
𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 = 1,25 kg/m3 (SS-EN 1991-1-4, 2005). 

2.5.2 Dämpning 
Den totala dämpningen som förhindrade svängningar i byggnaden beräknades som en summa av aero-

dynamisk (𝛿𝑎), mekanisk dämpning (𝛿𝑠), samt dämpning på grund av speciell utrustning (𝛿𝑑) (SS-EN 

1991-1-4, 2005). 

𝛿 = 𝛿𝑎 + 𝛿𝑠 + 𝛿𝑑 

(21) 
Ingen speciell dämpande utrustning användes i denna byggnad och därför sättes: 

𝛿𝑑 = 0. 

Det fanns mycket oklarhet kring hur den mekaniska dämpningen från intern friktion och friktion mellan 

objekt ska bestämmas för ett högt trähus då det finns få mätta referensobjekt i världen (Chapman, et 

al., 2012). SS-EN 1991-1-4, 2005, tabell F.2 ger värden på den mekaniska dämpningen på olika struk-

turer. Tyvärr finns ej värden på höga träbyggnader i denna tabell. I ett tidigare exjobb där dynamiska 

vindlaster på träbyggnader studerades, (Nilsson, 2017) användes tre olika värden på den mekaniska 

dämpningen för att visa hur den påverkar det slutliga resultatet. Utifrån samtal med Lindbäcks har det 
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visats att ett värde på 2 procentenheter används för träkonstruktioner upp till 7 våningar med deras 

moduler (Vikberg, 2018). Procenten omvandlades till mekanisk dämpning enligt: 

𝛿𝑠 =
%

100
∗ 2𝜋 

(22) 
Det tillägg som aerodynamisk dämpning gav kunde räknas fram med följande formel (SS-EN 1991-1-4, 

2005) 

𝛿𝑎 =
𝑐𝑓𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡𝑏𝑣𝑚(𝑧)

2𝑛1𝑚𝑒
 

(23) 
𝑐𝑓 är en enhetslös formfaktor för kraft i vindriktningen. 𝑏 är byggnadens bredd [m]. 𝑛1 är egenfrekven-

sen för den första svängningsmoden [Hz]. 𝑚𝑒 är byggnadens ekvivalenta massa [kg/m]. 

Formfaktorn, 𝑐𝑓  för en rektangulär byggnad med 90 gradiga hörn beräknades med nedanstående for-

mel (SS-EN 1991-1-4, 2005) 

𝑐𝑓 = 𝑐𝑓,0𝜓𝜆 

(24) 
𝑐𝑓,0 är en formfaktor för en rektangulär byggnad utan avseende till strömning över ändarna. Den be-

räknades enligt ekvation (25), (26) och (27) (SS-EN 1991-1-4, 2005). 

𝑐𝑓,0 = 0,3193 ln (
𝑑

𝑏
) + 2,5139 𝑓ö𝑟 0,2 <

𝑑

𝑏
< 0,7 

(25) 

𝑐𝑓,0 = −0,7121 ln (
𝑑

𝑏
) + 2,1460 𝑓ö𝑟 0,7 <

𝑑

𝑏
< 5 

(26) 

𝑐𝑓,0 = 0,1443 ln (
𝑑

𝑏
) + 1,2322 𝑓ö𝑟 5 <

𝑑

𝑏
< 10 

(27) 
Där d är djupet på byggnaden och b är bredden på byggnaden. Endast en av ovanstående ekvationer 

användes för vidare beräkning beroende på spann. 

𝜓𝜆 är en reduktionsfaktor för strömning (SS-EN 1991-1-4, 2005). För att kunna utläsa 𝜓𝜆 behövdes 𝜆 

bestämmas enligt ekvation (28). 

𝜆 = {
min (

1,4ℎ

𝑏
; 70)  𝑓ö𝑟 ℎ ≥ 50 𝑚

min (
2ℎ

𝑏
; 70)  𝑓ö𝑟 ℎ < 15 𝑚

 

(28) 
För värden på h mellan 15 och 50 meter, interpolerades ett värde fram linjärt. 

2.5.3 Acceleration 
Toppaccelerationen för en byggnad beräknades med följande formel (Boverket, 2016). 

�̈�𝑚𝑎𝑥(𝑧) = 𝑘𝑝𝜎�̈�(𝑧) 



Examensarbete 
Byggbara höga modulhus - Dynamisk analys av punkthus med trästomme 

2019-05-27 11 

(29) 
Denna beskriver den acceleration byggnadsockupanterna utsätts för när strukturen byter riktning un-

der svängningar. 

Det förta steget för att beräkna toppaccelerationen på en byggnad var att beräkna storleksfaktorerna 

Φ𝑏 och Φℎ (Boverket, 2016) 

Φ𝑏 =
1

1 +
3,2𝑛1𝑏
𝑣𝑚(𝑧)

 

(30) 

Φ𝑏 =
1

1 +
2𝑛1ℎ
𝑣𝑚(𝑧)

 

(31) 
Nästa steg var att beräkna faktorn 𝑦𝐶  (Boverket, 2016) 

𝑦𝐶 =
150𝑛1

𝑣𝑚(𝑧)
 

(32) 
Därefter kunde Kármáns vindenergispektrum beräknas med följande formel (Boverket, 2016) 

𝐹 =
4𝑦𝐶

(1 + 70,8𝑦𝐶
2)5/6

 

(33) 
Sedan kunde bakgrundsresponsen 𝐵 som beror på den statiska vindlasten och resonansresponsen 𝑅 

som i sin tur beror på den dynamiska vindlasten beräknas med följande formler (Boverket, 2016). 

𝑅2 =
2𝜋𝐹ΦbΦℎ

𝛿
 

(34) 

𝐵2 = exp (−0,05 (
ℎ

ℎ𝑟𝑒𝑓
) + (1 −

𝑏

ℎ
) (0,04 + 0,01 (

ℎ

ℎ𝑟𝑒𝑓
))) 

(35) 
ℎ𝑟𝑒𝑓 = 10 meter. 

Med hjälp av de två ovanstående ekvationerna kunde uppkorsningsfrekvensen, v, beräknas (SS-EN 

1991-1-4, 2005) 

𝑣 = 𝑛1√
𝑅2

𝐵2 + 𝑅2
 

(36) 
Slutligen kunde spetsvärdet 𝑘𝑝 beräknas med följande formel (SS-EN 1991-1-4, 2005). 

𝑘𝑝 = √2ln (𝑣 + 𝑇) +
0,6

√2ln (𝑣 + 𝑇)
 

(37) 
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𝑇 = 600 𝑠 är tiden som medelvindhastigheten beräknas under (SS-EN 1991-1-4, 2005). 

När spetsfaktorn var beräknad kunden accelerationens standardavvikelse, 𝜎�̈�, beräknas med följande 

formel (Boverket, 2016). 

𝜎�̈�(𝑧) =
3𝐼𝑣(ℎ)𝑅𝑞𝑚(𝑧)𝑏𝑐𝑓𝜙1(𝑧)

𝑚𝑒
 

(38) 
𝜙1(𝑧) är modfunktionen för första svängningsmoden och beräknades med följande formel (Boverket, 

2016). 

𝜙1(𝑧) = (
𝑧

ℎ
)

1,5

 

(39) 
𝐼𝑣(ℎ) är turbulensintensitetsfaktorn och beräknades med följande formel. 

𝐼𝑣(ℎ) =
𝑘𝑙

𝑐0(ℎ) ln (
ℎ
𝑧0

)
 

(40) 
𝑘𝑙 = 1,0 är en turbulensfaktor (SS-EN 1991-1-4, 2005). 

Sedan kunde toppacceleration för byggnaden beräknas enligt ekvation (29). 

Där accelerationen sedan multiplicerades med 0,72 för att motsvara en återkomsttid på 1 år istället 

för de 5 som tidigare beräknats (ISO 6897, 1984). Denna jämfördes sedan med den maximala tillåtna 

toppaccelerationen. 

2.6 Höga träbyggnader – referensprojekt 
Tre projekterade byggnader användes som referensprojekt. Dessa granskades för att tydliggöra vilka 

våningsantal som var rimliga för en träbyggnad utifrån dynamisk aspekt. 

2.6.1 Treet 
(Malo, et al., 2016) 

Treet i Bergen, Norge, var 2015 den högsta träbyggnaden i världen. Byggnaden är 45 meter hög och 

har 14 våningar utspridda över en yta på 23x21 meter.  

Över 100 pålar slogs ned till berggrunden för att säkerställa att grundförhållanden var goda. Som källare 

göts ett garage av betong som resten av byggnaden är placerad på. Byggsystemet som används är en 

fackverksstomme av limträ där det är inlagda ”power” våningar på våning 5 och 10. Dessa power-vå-

ningsplan är förstärkta med betong för att bidra med ökad styvhet och massa. De längenhetsmoduler 

som finns i byggnaden är placerade på dessa våningsplan och bär sig själva vertikalt i 5 våningar innan-

för ett exoskelett. Vilket gör att de inte utsätts för någon horisontell last, då de är separata från den 

globala strukturen. Modulerna är ej sammankopplade med den globala stomme annat än i basen under 

varje sektion. De bidrar därför inte till den globala stabiliteten mer än med massa.  

Limträbalkarna i byggnaden fästs ihop med inslitsade stålplåtar och dymlingar, styvheten av dessa in-

spänningar testades i labb och i en statisk modell. Även testning av dämpningar i modulenheterna har 

gjorts i labbmiljö. Limträbalkar av en kvalité GL30h och KL-trä av C24 virke har använts i byggnaden. 
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Hisschaktet av KL-trä bidrar inte till den globala styvheten av byggnaden då den inte sitter ihop med 

resterande stomme.  

Byggnaden står i Bergen och därför beräknades vindlasten med 26 meter per sekund. Ett värde på 1,9 

% användes för mekanisk dämpning i byggnaden.  

Figur 2.8 visar en illustration över FEM-modellen för Treet (Malo, et al., 2016). 

 

Figur 2.8  Illustration över FEM-modellen för Treet. (Malo, et al., 2016) 

2.6.2 Brock Commons Tallwood House 
(Poirer, et al., 2016) 

Brock Commons Tallwood house i Vancouver, Kanada var 2017 det högsta trähuset i världen. Byggna-

den är 58,5 meter hög och har 18 våningar, där den nedersta våningen består av betong. Den har två 

stabiliserande torn av betong som kärnor och sedan ett pelarsystem av limträ samt bjälklag av KL-trä.  

Bygget påbörjades 2015 och stod klart under hösten 2017. Under produktionen konstruerades de två 

betongtornen först. Detta gjordes för att kunna använda hissarna i dessa för att transportera material 

och arbetskraft och på så sätt behövdes ingen speciell bygghiss. Betongtornen samt entréplan gjöts på 

plats.  

Det framgår även att valet att göra denna byggnad i trä istället för betong resulterade i en byggnad 

som är cirka 7650 ton lättare än dess motsvarighet i betong. Detta ledde till en byggnad som var lättare 

att resa samt att utsläppen av 𝐶𝑂2 reducerades med ungefär 500 ton. Figur 2.9 illustrerar byggnaden. 

(Poirer, et al., 2016) 
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Figur 2.9  Illustration på Brock Commons Tallwood House I Vancouver, Kanada (Poirer, et al., 2016) 

Infästningen mellan limträpelare och bjälklagen av KL-trä gjordes med hjälp av två stålplattor som se-

parerades med en stålcylinder. Denna lösning som visas i Figur 2.10 gör att den tryckande normalkraf-

ten lätt fördes vidare ned i pelaren utan att orsaka extra last på bjälklaget.  

 

Figur 2.10 Illustration över infästningspunkt mellan kolumner och bjälklag (Poirer, et al., 2016) 
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2.6.3 Mjøstårnet 
(Abrahamsen, 2017) 

Mjøstårnet i Norge har även den studerats. Denna byggnad är belägen cirka 140 kilometer norr om 

Oslo och är 18 våningar hög. Med den pergola som ska byggas högst upp, kommer denna byggnad vara 

världens högsta träbyggnad när den står klar under våren 2019. Till skillnad från Brock Commons i 

Kanada så använder sig Mjøstårnet av externa limträ-fackverk i fasaden för att stabilisera byggnaden 

horisontalt. Tornen för hissar och trapphus är byggda av KL-trä och är separata från den globala struk-

turen och hjälper inte till med horisontalstabiliseringen.  

Förutom fackverket i fasaden så är byggnaden uppbyggd med pelare och balkar av limträ. Ovanpå 

dessa balkar placeras prefabricerade bjälklag från Moelven förutom för de sex översta våningarna där 

kommer det istället ligga bjälklag av betong. Dessa betongbjälklag läggs där för att öka vikten på bygg-

naden i toppen, vilket ger förmånliga egenskaper gällande dynamik.  

I Figur 2.11 visas en illustration över huset (Abrahamsen, 2017). 

 

Figur 2.11 Illustration över Mjøstårnet (Abrahamsen, 2017) 
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2.6.4 Examensarbete - Anna Nilsson  
Dynamisk dimensionering av höghus i trä – konceptstudie (Nilsson, 2017). 

Examensarbetet som är utfört av Anna Nilsson undersökte de dynamiska kriterier som finns på bo-

stadshus som stabiliseras med väggar av KL-trä. Denna byggnad har en storlek på cirka 21x21 meter 

och är 19 våningar hög. Arbetet är uppdelat i två delar där del ett studerade hur innerväggar påverkar 

resultatet och del två studerade vilka variabler som måste justeras för att klara komfortkraven för ett 

bostadshus på 19 våningar.  

Denna struktur har inte en centralt placerad kärna, utan trapptorn och hisschakt är placerat på varsin 

sida av huset. Planlösningen som användes för detta arbete ser inte ut att vara uppbyggd av moduler. 

Beräkningar är gjorda för en vindlastzon på 24 meter per sekund och för terrängtyp III. Enligt standar-

der ska toppaccelerationen för 1 år användas, (SS-ISO 10137, 2008) men i sitt arbete valde Nilsson att 

använda sig av värdet för två år för att vara på säkra sidan. Teorin om vilken mekanisk dämpning som 

ska användas för höga träbyggnader är bristfällig och därför har Nilsson valt och göra sina beräkningar 

för tre olika värden. Ett värde på 1,4 % (Boverket, 1997), ett värde på 1,9 % (SS-EN 1991-1-4, 2005) 

samt ett värde på 2,3 % (Nilsson, 2017).  

KL-trä finns inte som färdigt material i Robot Structural Analysis, vilket gör att materialet måste skapas 

manuellt. Nilsson har valt att skapa materialet genom att skapa ett ortotropiskt material med materi-

aldata tagit från Martinsons. I Robot har materialet skapats genom att ta elasticitetsmodulen för trä 

längs med fibrerna och multiplicerat detta med en faktor för att få elasticitetsmodulen för materialet 

tvärgående fibrerna. Det sätt som Nilsson valt att skapa materialet gör att Robot sannolikt överskattar 

skjuvmodulen (Edskär, 2018). Det ger i så fall en byggnad som klarar fler våningar teoretiskt än i verk-

ligheten.  

I del ett av arbetet studerar Nilsson vilken inverkan som innerväggar i modellen har på det dynamiska 

resultatet. I Tabell 1 presenteras de modeller som studeras. 

Tabell 1  Beskrivning av modeller i del ett av arbetet (Nilsson, 2017) 

 

I del två av arbetet studeras olika lösningar för en byggnad på 19 våningar. Vilka dessa variationer är 

presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2  Beskrivning av modeller som testas i del två av exjobbet (Nilsson, 2017) 

’  

Tabell 3 och Tabell 4 illustrerar resultatet från del ett i Nilssons arbete. 

Tabell 3  Resultat för modell 1.1 (Nilsson, 2017). 

 

Tabell 4  Resultat för modell 1.2 (Nilsson, 2017). 

 

I Tabell 5 kan resultaten från del två i Nilsson arbete ses. 

Tabell 5  Sammanställning av resultat (Nilsson, 2017) 
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2.6.5 Examensarbete Albin Lindberg 
Dynamisk dimensionering av hög träbyggnad med horisontalstabiliserande kärna av KL-trä och prefab-

ricerade volymelement (Lindberg, 2018). 

Examensarbetet som genomfördes av Albin Lindberg undersökte även detta de dynamiska kriterierna 

för en byggnad.  

I denna rapport har huset en central kärna av KL-trä med förstärkande betongbjälklag utplacerade med 

4 våningars mellanrum. Modulerna som ska stå på dessa betongbjälklag har inte modellerats ut då 

detta enligt Lindberg hade orsakat en långsam och tungkörd modell. Istället adderas deras vikter ihop 

och placeras ut på betongbjälklagen.  

En basmodell på 16 våningar studeras och sedan studeras vilka ändringar som måste genomföras för 

att denna byggnad skall uppnå komfortkraven för 20, 24 och 28 våningar. Byggnaden har en planlös-

ning som är 22x22 meter stor, med en kärna av KL-trä på 9,3x7,4 meter. I denna kärna finns hisschakt 

och trapphus placerade. 

Beräkningar är även här gjorda för vindlastzon 24 och terrängtyp III. Lindberg väljer att beräkna den 

karakteristiska referensvindhastigheten för 5 år och sedan multiplicera denna med 0,72 (ISO 6897, 

1984). Detta är potentiellt en misstolkning av koden, då det är den slutgiltiga toppacceleration som 

ska multipliceras med 0,72 inte referensvindhastigheten (Edskär, 2018). Lindberg har valt att använda 

ett värde på den mekaniska dämpning på 1,4 %, vilket är ett konservativt värde som ger sämre resultat 

än andra studerade referensobjekt (SS-EN 1991-1-4, 2005). Det ligger även lägre än samtliga andra 

granskade referensobjekt där värdet skrivits ut.  

I detta examensarbete har materialparametrarna för KL-trä i Robot sannolikt beräknats fram på samma 

sätt som i Nilssons arbete.  

Figur 2.12 visar vilka typer av modeller som Lindberg gjorde i sitt examensarbete. 

 

Figur 2.12 De olika strukturerna som studeras (Lindberg, 2018) 

200-5s som beskrivs i figuren ovan är en KL-träskiva med 5 lager och total tjocklek på 200 millimeter. 

100-3s har 3 lager och är 100 millimeter tjock och så vidare.  

Det valdes även att studera hur storleken på kärnan påverkar resultatet. I struktur 4 studeras även hur 

stabiliserande väggar i KL-trä i olika riktningar påverkar. I Figur 2.13 illustreras hur Lindberg tänkt pla-

ceras sina stabiliserande väggar. 
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Figur 2.13 Riktning av stabiliserande väggar (Lindberg, 2018) 

Lindberg väljer att presentera sina resultat i graf-form, vilka kan ses i Figur 2.14.  

  

Figur 2.14 Resultat för struktur 1 (vänster) och 2 (höger) (Lindberg, 2018) 

Det ska tillägas att det plottade värdena för de röda kryssen går från högre våningsantal uppe till väns-

ter och låga våningsantal nere till höger. De högre modellerna ligger alltså ovan komfortkravet och de 

lägre under. Resultaten presenteras även i Figur 2.15. 

  

Figur 2.15 Resultat för struktur 3 (vänster) och 4 (höger) (Lindberg, 2018) 

2.6.6 Examensarbete Frida Tjernberg 
Wind induced dynamic response of a 22-storey timber building (Tjernberg, 2015) 

Tjernberg studerade en 22 våningar hög träbyggnad som planerades att byggas i Hallonbergen, Sund-

byberg. Byggnaden utförs enligt Martinsons byggsystem, där vägg- och bjälklagselement av KL-trä an-

vänds.  
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Elva olika modeller studerades. Tjocklek av KL-trä i väggar och bjälklag varieras, betong adderas på 

vissa bjälklag för att öka styvhet och massa, stabiliserande bjälkar av stål och betong läggs till och in-

spänningsgrad av bjälklag ändras. 

Studien gjordes på en specifik byggnad och på en specifik plats. Därför studeras endast en vindlastzon 

och en terrängtyp. Vindlasterna beräknades för en återkomsttid på 2, 5 och 50 år. Alla dessa jämförs 

sedan med ISO 10137 samt ISO 6897. Att inte en återkomsttid på 1 år beräknas gjordes för att ligga på 

säker sida. Ingen diagonal vind på byggnaden studerades, vilket, enligt Tjernberg, inte heller studera-

des på Treet. Detta gör att antagande känns rimligt. Grundförhållanden studerades inte i modellen och 

pelare beräknades vara helt fast inspända i grunden.  

Byggnaden ritades upp i FEM-design från Strusoft, vilket gör det svårare att jämföra det tillvägagångs-

sätt som Tjernberg tar i sin modellering. Samt är det svårare att se om den materialdata som tas från 

Martinsons hanteras på ett korrekt sätt. Under beräkningarnas gång har modellen enligt Tjernberg 

kontrollerats av en konstruktör på Martinsons för att säkerställa att den är uppbyggt på rätt sätt. 

Värdet för mekanisk dämpning har Tjernberg satt till lägsta värdet för träbroar på 1,4 % (SS-EN 1991-

1-4, 2005). Detta gjordes även här för att ligga på säker sida i beräkningarna. 

I Tabell 6 presenteras de olika modeller som Tjernberg studerade. 

Tabell 6  Sammanfattning av modeller (Tjernberg, 2015). 

 

Modellerna ovanför resulterar sedan i resultaten i Tabell 7. 

Tabell 7  Sammanfattning av resultat (Tjernberg, 2015). 

 

Slutsatser som Tjernberg drar är att skivverkan i KL-trä är ett lämpligt sätt att stabilisera höga träbygg-

nader men en prioritet på stabilitet kan behöva göras före arkitektonisk utformning. Den andra viktiga 

slutsatsen som är viktig att ta upp är att den ekvivalenta massan på byggnaden har en stor påverkan 

på den slutgiltiga toppaccelerationen.  
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3 Metod 
Huset som granskades bestod av 14 moduler (4 x 8 meter) per plan runt en stomme av KL-trä (8 x 8 

meter) och stabiliserades genom skivverkan från KL-träet, golvspån- samt gipsskivor. Med modul eller 

modulelement syftar denna rapport till prefabricerade lägenheter eller delar i lägenheter med install-

ationer till största del klara vid montering. Några lister är det enda som eventuellt ska behöva monteras 

efter installation. Dessa moduler är byggda av en träregelstomme i fabrik och körs sedan ut med lastbil 

till byggarbetsplatsen där de lyfts på plats. I denna rapport antogs dessa moduler vara byggda enligt 

Lindbäcks byggs specifikationer (Lindbäcks Bygg AB, 2017). 

En enkel modulmodell illustreras i Figur 3.1. 

 

Figur 3.1  Enklare illustration av en modul med fönster i kortsida 

Dessa moduler placerades med 20 mm mellanrum i bredd för att undvika spridning av ljud. Denna spalt 

är inte representerad i figuren ovan. Detta gjordes för att modellen mer ska likna hur moduler monte-

ras i dagsläget (Vikberg, 2018).  

Fönsterstorleken var mätt och kopierad från en modul i befintlig modulbyggnad och har inte analyse-

rats vidare. I FEM-modellen gjordes ett hål i väggen för att simulera ett fönster, någon vikt eller styvhet 

från glaset togs ej med i beräkningarna. 

I fasaden finns KL-skivor, enligt Figur 3.2, för flertalet granskade varianter av modellen i Robot.  
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Grundmodellen med 16 moduler runt kärnan illustreras i Figur 3.2. 

 

Figur 3.2  Modulplacering runt stomme 

Rutorna i figuren ovan representeras modulerna, fönster placeras enligt Figur 3.1. 

En lägenhetsindelning gjordes också för att åtminstone kunna räkna med de skivor som förekommer i 

fasad och mellan lägenheterna. Denna indelning antogs för att ge 2 treor, 4 tvåor och 2 ettor, vilket 

antogs vara en rimlig planlösning för ett hus av denna storlek. Planlösningen visas i Figur 3.3. 

 

Figur 3.3  Lägenhetsindelning. Blå färg markerar KL-trä, Röd 4 lager gips och grön 2 lager gips. 

Notera eftersträvan av symmetri, något som visat sig viktigt för att minimera rotation.  
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Tidigt under arbetet fanns problem med rotation, hur detta kan se ut illustreras i Figur 3.4. Rotation är 

ett problem då det saknas teori för hur detta ska hanteras i Eurokod. 

 

Figur 3.4 Exempel på tidig modell som roterar på grund av brist på symmetriska KL-skivor eller lägenhetsavskiljande väggar 
utanför kärnan 

Till skillnad från tidigare examensarbeten (Lindberg, 2018) där endast 4 lägenheter fanns per våning 

försöktes det i detta arbete få fram en mer rimlig fördelning av lägenheter. I den valda planlösningen 

fanns 2 ettor på 32 kvadratmeter. En tvåa har storleken 64 kvadratmeter och en trea blir 96 kvadrat-

meter. Olika planlösningar studerades under projektets gång men denna fördelning på ettor, tvåor och 

treor bedömdes som en rimlig fördelning. 

I grundmodellen bestod stommen av en kärna i KL 280-7s, med 4 stycken, 4 meter breda, KL 200-5s i 

fasaden. Dessa fasadskivor har även de hålen för fönster enligt Figur 3.1. Det återfanns även tre 300 

mm tjocka betongbjälklag av kvalité c30/c37. Dessa fördelades med lika våningsantal mellan dem eller 

närmare varandra nära toppen ifall våningsantalet ej jämt går att dela med tre. Bjälklagen i trapphuset 

som inte är betong utgjordes av KL 120-3s. De pelare som fanns i modellen ändrades inte mellan olika 

variationer. Hur dimensioner för pelare beräknades beskrivs mer ingående i 3.2.2, Pelare i moduler. 

Pelarna för den nedersta våningen användes sedan för alla våningar i alla Robot-modeller. 

Utifrån samtal med Lindbäcks sattes initialt egenvikten för moduler till 2,0 kN/m2 (Vikberg, 2018). Efter 

att ha lagt in golvbjälklaget i modellen reducerades denna utspridda last till 1,5 kN/m2, då det tillagda 

bjälklagets egenvikt är ungefär 0,5 kN/m2. Den högre vikten används dock fortfarande för statiska be-

räkningar för att vara på säkra sidan. Ingen egenvikt för takkonstruktionen lades in i den dynamiska 

analysen. Detta gjordes för att vara på säkra sidan ur en dynamisk aspekt. 

Eftersom byggnaden är över tio våningar krävs 2 eller fler hissar. Då fler än 150 kan tänkas bo i bygg-

naden måste den specifika minimibredden på trappen vara 1,2 meter (Boverket, 2018). Även detta har 

tagits hänsyn till när följande stomme (Figur 3.5) designats. 
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Figur 3.5  Måttsatt stomme 

Majoriteten av arbetsbördan är lagd på dynamik, då detta har visat sig varit det största problemet för 

höga trähus enligt tidigare studier (Nilsson, 2017) (Lindberg, 2018). Statik har använts för att kontrol-

lera dimensioner för till exempel pelare i modellen. 
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3.1 Dynamiska beräkningar 
Robot Structural Analysis (Robot) användes, med skalelement, för att modellera byggnaden enligt ti-

digare angiva egenskaper. Från Robot hämtades sedan ekvivalent massa och egenfrekvens, vilka an-

vändes i de fortsatta beräkningarna. 

Initialt användes den automatiska meshningen i Robot, med ungefär en meter mellan noderna. I takt 

med att modellen blev mer komplicerad gav detta ofördelaktigt långa beräkningsprocedurer på grund 

av nod-täta områden. Dessa förekom där små skalelement anslöt mot större och skapade avbrott från 

det föredragna rutnätet på 1 x 1 x 1 meter. Efter samråd med Edskär (2018) byttes inställningarna till 

det mesh-sätt som Robot kallar Delaunay. Även här hölls mesh-storleken kvar på ungefär en meter.  

Skillnaden illustreras i Figur 3.6. 

  

Figur 3.6  Automatisk meshning (vänster) vs Delaunay-meshning (höger) 

Den högra reducerar meshningstiden markant. Trots fler noder kunde rutnätet placeras snabbare av 

programmet och beräknades ungefär lika snabbt. I slutändan tog totala beräkningen ungefär hälften 

av tiden efter bytet. 

I början av projektet testades en modell där enbart kärnan i KL-trä, limträpelare och balkarna som bär 

modulerna mellan pelarna och golvspånskivorna, likt tidigare arbete (Lindberg, 2018). I denna modell 

applicerades lasterna som linjelaster ovanpå balkarna. Dessa modeller hade en tendens att vika in på 

sig själva då ingenting höll ihop modellen i det horisontella planet. Efter detta valdes det att testa olika 

placering av förstärkande KL-skivor i modellen.  

Både skivor som satt i fasaden och skivor som satt som utstick från kärnan testades initialt. Skillnaden 

illustreras i Figur 3.7. 

 

Figur 3.7  Extra KL-trä i anslutning till kärna (vänster) och i fasad (höger) 

De skivor som satt fast i kärnan hindrade inte att modellen roterade. De skivor som sattes i fasaden 

hade en större effekt ur rotationsbenägenhet i förhållande till translation. Först sattes endast skivor 

på motsatta sidor i modellen, detta gjorde modellen styvare i en riktning men rotation skedde 
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fortfarande i mod 2 i modalanalysen. Skivor placerades därefter i alla 4 sidor av fasaden, dessa skivor 

placerades nära hörnen på byggnaden för att maximera deras effekt på rotationsstyvheten. 

Efter inhämtad kunskap från exjobb och artiklar övervägts, togs beslut om att modellera bjälklaget för 

modulerna och applicera laster som en utbredd last. Åsarna i bjälklaget modellerades enligt dimens-

ioner som används i moduler idag (Lindbäcks Bygg AB, 2017). En sammanlagd skiva av golvspån och 

golvgips som finns i modulerna skapades i programmet och ritades in. Att rita in bjälklaget med åsar 

och skivor gjorde modellen mycket stabilare. 

Tillförandet av tunga betongbjälklag och att minska våningarna från 15 till 14 våningar visade sig även 

bidra betydande mycket till byggnadens förmåga att klara komfortkraven för dynamiska vindlaster. 

Byggnadsevolutionen illustreras i Figur 3.8. 

 

Figur 3.8  Designevolution basmodell – Våningar och betongbjälklag 

För den högra strukturen i figuren ovan är etapp 1 de översta våningarna mellan betongbjälklag. Etapp 

2 är nästkommande utrymme mellan två betongbjälklag och etapp 3 är det understa. Etappindelning 

uppifrån valdes utifrån nedräkning av laster. 

Då ingen färdig planlösning fanns för hur det ska se ut inne i lägenheterna beslutades det att endast 

modellera in gipsskivorna för lägenhetsavskiljande väggar och de skivor som sitter mot kärnan eller ut 

mot fasaden, enligt Figur 3.3. Detta tillägg av gipsskivor har även givit bättre resultat i tidigare studier 

(Nilsson, 2017). 

Två olika sätt att modellera modulerna testades i Robot Structures. En med helt separerade moduler 

hopbundna av förband, mitt på långsidan och i hörn, lika starka som balkarna i modulerna. Detta sätt 

kallas ”Avancerad” senare i rapporten. Den andra modelleras med ihopsatta moduler. Skillnaden pre-

senteras i Figur 3.9.  

Etapp 1 

 

 

Etapp 2 

 

 

Etapp 3 
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Figur 3.9  Vänstra modellen visar det avancerade modellen och den högra visar den något enklare modellen. 

Verkligheten kommer infinna sig någonstans mellan dessa sätt att modellera. Modellen utfördes på 

detta sätt för att visa på hur infästningsgraden mellan moduler spelar roll för det slutgiltiga resultatet. 

3.1.1 Komfortkrav och standard  
Följande logaritmiska tabell (Figur 3.10) är framtagen från normen (SS-ISO 10137, 2008) för att beskriva 

den maximalt tillåtna toppaccelerationen för bostadsbyggnader. 

 

Figur 3.10 Utvärderingskurva för acceleration skapad av vind på bostäder (SS-ISO 10137, 2008) 

Frekvensen är generellt inte större än 2 Hz för de byggnader som studeras enligt egna observationer. 

Enligt Figur 3.10 kan därför den maximala tillåtna toppaccelerationen beskrivas som följande funktion, 

med frekvens som variabel: 

�̈�𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑎𝑥 = max {
0,04𝑥−0,445282646

0,04
𝑓ö𝑟 0,06 ≤ 𝑥 ≤ 2 

(41) 
Detta gjordes för att lättare kunna jämföra resultatet för respektive modell. Hamnar frekvensen över 

2 Hz kommer visuell granskning ske utifrån grafen i Figur 3.10.  
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Värdet −0,445282646 fås mer exakt än −0,445 genom: 

ln 0,04 − ln 0,14

ln 1 − ln 0,06
= −0,445282646 

(42) 
Ovanstående värde är att likna med k i den räta linjens ekvation.  

Värdet 0,04 i variabla delen av ekvationen är samma som värdet på den raka linjen. 

Ekvationen gav följande exakta värden för ändarna på den vänstra lutande linjen:  

�̈�𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑎𝑥(𝑥 = 0,06) = 0,14 

(43) 

�̈�𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑎𝑥(𝑥 = 1) = 0,04 

(44) 
Detta bekräftar ekvationen. 

Toppaccelerationen är konstant för varje stomdesign, oavsett vindlast eller terrängtyp. 

3.2 Statiska beräkningar 
Handberäkningar utfördes för de balkar som bär modulernas långsidor och snölast, egenvikter och 

nyttig last som belastar pelarna. Detta är främst för att ge ungefärliga dimensioner i Robot-modellen. 

3.2.1 Balkar under moduler 
(Isaksson & Mårtensson, 2017) 

Momentkapaciteten i en träbalk beräknades enligt följande ekvationer. 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑓𝑀𝑑𝑊𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 

(45) 
Där dimensionerande böjhållfastheten parallellt fibrerna beräknades nedan. 

𝑓𝑀𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑𝑓𝑀𝑘

𝛾𝑀
 

(46) 
Modifieringsfaktorn för limträ, med hänsyn till nyttig last som kortvarigaste lastfall, är 𝑘𝑚𝑜𝑑 = 0,8. 

Karaktäristisk böjhållfastheten parallellt fibrerna är 𝑓𝑀𝑘 = 30 𝑀𝑃𝑎. Partialkoefficient för limträ är 

𝛾𝑀 = 1,25 

Dimensionerande böjhållfastheten är samma för alla balkar och blir då: 

𝑓𝑀𝑑 =
0,8 ∗ 30

1,25
= 19,2 𝑀𝑃𝑎 

Böjmotståndet för en rektangulär balk beräknades enlig nedanstående ekvation: 

𝑊 =
𝑏ℎ2

6
 

(47) 
Reduktionsfaktorn 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 tar hänsyn till balkens förmåga att vippa i tryckta zonen. Då denna balk är del 

i ett bjälklag där golvåsar ansluter mot dess sida antogs denna till värdet 1. 
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Dimensionerande moment beräknades enligt följande ekvation för fritt upplagda balkar.  

|𝑀𝐸𝑑| =
𝑞𝑑,𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝐿2

8
 

(48) 
Detta förutsätter dock att balkarna försvagas över upplag så att förhållandena närmar sig fritt upp-

lagda. 

Utbredda lasten per långsida består av modulens egentyngd och nyttig last. 

𝑞𝑑,𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 = 𝑄𝑑,𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 ∗ 𝑏𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 

Där arealasten beräknades som: 

𝑄𝑑,𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 = max (𝛾𝑑 {
1,35𝐺𝑘 + 1,5ψ0𝑄𝑘

1,2𝐺𝑘 + 1,5𝑄𝑘,ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑 + 1,5ψ0𝑄𝑘,𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑ä𝑟
) 

(49) 
Slutligen beräknades nyttjandegraden av balken genom att dividera behovet genom kapaciteten. 

|𝑀𝐸𝑑|

𝑀𝑅𝑑
≤ 1 

(50) 

3.2.2 Pelare i moduler 
(Isaksson & Mårtensson, 2017) 

För väggar där stora öppningar förekommer användes balkar för att fördela lasterna jämnt (fritt upp-

lagda) längst modulernas långsidor till pelare. Detta antogs vara fallet för samtliga modulavgränsande 

väggar. 

För att effektivt kunna avgöra hur olika pelare ska föra lasterna nedåt i konstruktionen har handberäk-

ningar utförts för de olika typer av pelare som identifierats. Pelardimensioner beräknades för de 3 olika 

etapperna. Lasterna kommer föras ned i pelare och KL-väggar enligt Figur 3.11. 

 

Figur 3.11  Pelares ungefärliga position och dimension. 
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Trapphuset är det tomma utrymmet i mitten. Detta utrymme behöver inte ritas i detalj för att beräkna 

statiska laster i pelarsystemet.  

Lasten från våningarna fördelas enligt Figur 3.12. Även takkonstruktionen antogs sprida laster enligt 

denna fördelning i den statiska modellen. 

 

Figur 3.12 Lastspridning i byggnaden 

Denna modell bygger på att alla balkar är fritt upplagda över pelare. Hörnpelarna bär 4 kvadratmeter, 

fasadpelarna 8 kvadratmeter och centrala pelarna 16 kvadratmeter. Kärnan antogs bära den gula sekt-

ionen och beräknades endast i Robot. 

På nedersta våningen kommer alla moduler stå på en platta. Detta innebär att ingen last tillförs till 

pelarna från denna våning. 

Bärförmågan beräknades enligt nedanstående formel.  

𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 𝑓𝑐𝑑𝐴𝑘𝑐 

(51) 
Där dimensionerande tryckhållfastheten parallellt fibrerna beräknades nedan. 

𝑓𝑐𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑀
 

(52) 
𝑓𝑐𝑘 = 30 𝑀𝑃𝑎  

Ett högt värde väljs för att minimera pelarnas fysiska fotavtryck. Den kvalitet som används är GL30h, 

vilket också används också i Treet (Malo, et al., 2016). 

Vidare är 𝑘𝑚𝑜𝑑 och 𝛾𝑀 är samma som för balkarna. 

Dimensionerande tryckhållfastheten är samma för alla pelare och blir då: 

𝑓𝑐𝑑 =
0,8 ∗ 30

1,25
= 19,2 𝑀𝑃𝑎 
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Pelarens tvärsnittsarea varierar beroende på pelarens last. Dock är alla pelare rektangulära och arean 

är därför: 

𝐴 = 𝑏ℎ 

(53) 
Dessa mått anpassades sedan så att pelaren håller för lasten på den iakttagna positionen. 

Balkarna i modulernas underkant i samband med skivverkan från modulerna gör att knäcklängden för 

en pelare aldrig överskrider våningshöjden.  

Reduktionsfaktorn för knäckning beräknades sedan. 

𝑘𝑐 =
1

𝑘 + √𝑘2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙
2

 

(54) 
Fortsatt är: 

𝑘 = 0,5(1 + 𝛽𝑐(𝜆𝑟𝑒𝑙 − 0,3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙
2 ) 

(55) 
𝛽𝑐 kan sättas till 0,1 för limträ. 

Lambda rel är: 

𝜆𝑟𝑒𝑙 = 𝑚𝑎𝑥 {

𝜆

𝜋
√

𝑓𝑐,𝑘

𝐸0,05

0,3

 

(56) 

𝜆 =
𝐿𝑐

𝑖
 

(57) 
Knäcklängden 𝐿𝑐 varierar beroende på pelarens position och stabilisering. 

Tröghetsradien för ett rektangulärt tvärsnitt beräknades enligt: 

𝑖 = √
𝐼

𝐴
= √

𝑏ℎ3

12𝑏ℎ
=

ℎ

√12
 

(58) 
𝑖 är konstant i denna rapport då höjden inte varierar. 

Arealasten från egenvikt, nyttig last och snö varierar beroende på om det är yttertaket eller modulgol-

vet som studerades. 

𝑄𝑑 = max (𝛾𝑑 {
1,35𝐺𝑘 + 1,5ψ0𝑄𝑘

1,2𝐺𝑘 + 1,5𝑄𝑘,ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑 + 1,5ψ0𝑄𝑘,𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑ä𝑟
) 

(59) 
Där högsta säkerhetsklass, efter som detta är ett bostadshus, gör att 𝛾𝑑 = 1. 

Partialkoefficienten för nyttig last i ett bostadshus är ψ0,i = 0,7. 
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Detta gav: 

𝑄𝑑 = max {
1,35𝐺𝑘 + 1,05𝑄𝑘

1,2𝐺𝑘 + 1,5𝑄𝑘,ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑 + 1,05𝑄𝑘,𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑ä𝑟
 

(60) 
𝐺𝑘 är all permanent last. 𝑄𝑘 är all variabel last. 𝑄𝑘,ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑 är huvudsakliga variabla lasten, vilket i detta 

fall kommer vara nyttig last. 𝑄𝑘,𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑ä𝑟 består av snölast. För de 2 till 3 översta våningarna kommer 

dock snölasten vara dimensionerande. Variationen i antalet våningar där snölasten är dimension-

erande beror på snözon. Någon hänsyn kommer inte tas till detta faktum då det lilla tillskott på massan 

en större pelare innebär är försumbart. 

Vindlasten förväntas inte initialt belasta pelarna mer än med ett försumbart litet moment som modu-

lerna själva förväntas hantera genom pelare i samverkan med modulernas reglar och skivor. Detta ger 

en underskattning mot FEM-modellen där, trots tillkomst av vind, lasten sjunker på grund av lastsprid-

ning via betongbjälklagen. 

Nyttiga lasten i bostäder är, för både bjälklag och trappor 𝑄𝑘 = 2,0 𝑘𝑁 𝑚2⁄  

Denna last reduceras utifrån hur många våningars last som granskas. Detta gjordes enligt nedanstå-

ende ekvation. 

𝛼𝑛 =
2 + (𝑛 − 2)ψ0

𝑛
 

Där n beskriver antalet våningar. 

Den karakteristiska egentyngden för modulerna är i samråd med Lindbäcks satt till (Vikberg, 2018):  

𝐺𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 = 2 𝑘𝑁 𝑚2⁄  

Den karakteristiska egentyngden för taket antogs vara: 

𝐺𝑡𝑎𝑘 = 1,0 𝑘𝑁 𝑚2⁄  

Denna last kommer vara försumbar i jämförelse med de dynamiskt stabiliserande betongbjälklagen. 

Snölasten beräknades med nedanstående ekvation. 

𝑠 = 𝜇𝑖𝐶𝑒𝐶𝑡𝑠𝑘 

(61) 
Formfaktorn 𝜇𝑖  varierar, för sadeltak. Då byggnaden osannolikt har taklutning högre än 15 grader kom-

mer värdet 1 täcka in värsta fallet. 

Exponeringsfaktorn 𝐶𝑒 sätts till 1 då byggnaden är hög och plasten är okänd. Eventuellt skulle det lägre 

alternativet 0,8 gå att använda men då byggnadens placering avgör ifall den är hög eller inte, relativt 

till andra byggnader, väljs det säkra före det osäkra. 

Termiska koefficienten 𝐶𝑡 väljs som 1 då taket anses vara normalt isolerad. 

Karaktäristiska snölasten antogs som: 

𝑠𝑘 = 3,5 

Taket och snölasten var procentuellt en väldigt liten belastning på byggnadens nedre våningar. Detta 

värde gjorde att byggnaden med säkerhet kan stå i större delen av Sverige. 
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Snölasten blir då lika med det värde som avläses från snözonskartan i bilaga E. 

𝑠 = 𝑠𝑘 

(62) 

3.2.3 Pelare i Robot Structures 
Beräkningar gjordes på samma modell som för de manuella beräkningarna. Skillnaden är att i Robot 

adderas en vindlast som en linjelast på varje bjälklag. Två olika lastfall för vinden undersöktes. Dessa 

är vind i positiv x- och y-riktning. Vindlast som påverkar byggnaden diagonalt studerades inte i detta 

arbete. Vindriktningarna som studerades illustreras i Figur 3.13.  

 

Figur 3.13 Vindriktningar i Robot. 

Två riktningar anses ge fullgoda resultat då byggnaden är till det närmaste symmetriskt spegelvänd 

över diagonalen. 

Till skillnad från de dynamiska beräkningarna så användes här en mesh-storlek på ungefär 0,25 meter 

då beräkningen endast genomfördes en gång och högre beräkningstider gick att acceptera. 

För att visa att byggnaden klarar av vindlaster i hela Sverige kommer vindlasterna tas fram för terräng-

typ noll och vindlastzon 26 meter per sekund. För att ta fram vindhastighetstrycket ska formeln nedan 

användas enligt Boverkets konstruktionsregler (Boverket, 2016). 

𝑞𝑝(𝑧) = (1 + 6𝐼𝑣(𝑧)) (𝑘𝑟 ln (
𝑧

𝑧0
) 𝑐0(𝑧))

2

𝑞𝑏 

(63) 
Där: 
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𝑞𝑏 =
𝜌𝑣𝑏

2

2
 

(64) 
𝑞𝑏 är referenshastighetstrycket (SS-EN 1991-1-4, 2005). 

Där 𝑣𝑏 är en vindhastighet i meter per sekund från vindlastzonskartan i bilaga F.  

Denna formel gav dock inte de värden som presenteras i Boverkets Konstruktionsregler (Boverket, 

2016), utan gav lägre värden. Istället har en kombination med formeln från Eurokod och EKS används. 

I Eurokod följande formel för 𝑞𝑝(𝑧) (SS-EN 1991-1-4, 2005). 

𝑞𝑝(𝑧) =
(1 + 7𝐼𝑣(𝑧))𝜌𝑣𝑚

2 (𝑧)

2
 

(65) 
𝑣𝑚(𝑧) är medelvindhastigheten på höjden z från marken och beräknadegs med följande formel. 

𝑣𝑚
2 (𝑧) = 𝑐𝑟𝑣𝑏 

(66) 
Kombinationen som gav samma värden som tabell C-10a i Boverkets konstruktionsregler ser ut på föl-

jande sätt. 

𝑞𝑝(𝑧) =
(1 + 6𝐼𝑣(𝑧))𝜌𝑣𝑚

2 (𝑧)

2
 

(67) 
I formeln ovan har faktorn som turbulensintensitetsfaktorn multipliceras ändras från 7 som i Eurokod 

till 6 som det står i EKS 10, detta gav samma resultat på vindhastighetstrycket som i tabell C-10-a i EKS 

10. 

3.2.4 KL-kärna i Robot Structures 
Kärnan av KL-trä studeras för tyckspänningar i samma FEM-modell som pelarna. Kärnans tryckhållfast-

het tas fram genom nedanstående beräkningsgång (Svenskt Trä, 2017). 

𝑓𝑐,0,𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑𝑓𝑐,𝑜,𝑘

𝛾𝑀
 

(68) 
𝑓𝑐,𝑜,𝑘 = 21 𝑀𝑃𝑎 är tryckhållfastheten längs fiberriktningen. 

𝑘𝑚𝑜𝑑 = 0,9  

𝛾𝑀 = 1,25  

Detta gav den dimensionerade tryckhållfastheten 

𝑓𝑐,0,𝑑 = 15,12 𝑀𝑃𝑎 

Då endast 4 av 7 lager i denna KL-skiva är i den riktning som lasten kommer ifrån reduceras denna 

hållfasthet ytterligare. 

𝑓𝑐,0,𝑑,𝑟𝑒𝑑 = 𝑓𝑐,0,𝑑 ∗ (
4

7
) = 15,12 ∗ (

4

7
) = 8,64 𝑀𝑃𝑎 

(69) 
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4 Resultat 

4.1 Dynamiskt resultat 
Basmodellen (1400KL) förtydligas i Figur 4.1. 

 

Figur 4.1  Planlösning (vänster) och vånings-/etappindelning (höger) för basmodell 1400Kl 

Denna modell som visar här klarade vindlastzon 24 i terrängtyp 3 och presenteras även i efterföljande 

tabeller. 
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De studerade varianterna av huset presenteras i Tabell 8 och Tabell 9. 

Tabell 8  Tabell över 14 våningar höga modelltyper med KL-trä som bas 

Vån-
ingar 

Nr Bas Namn Beskrivning 

14 00 KL Bas 8 st. KL-träskivor, tjocklek 200 mm, bredd 4 m, 4 m från hörn. Symmetrisk. 
Kärna i KL-trä 280 mm. C24 virke. 3 x 300 mm C30/37 btg.bjl. 4 x gips lgh.skil-
jande vägg. 2x gips i yttervägg. Fönster 16x14. Dörrar 10x21. 

14 00 KL Avancerad  
Bas 

Lik ovan fast modulerna separeras med förband lika starka som limträbalkar i 
u.k. moduler. 

14 11 KL Liggande L KL-trä i fasad på vertikala väggar är förskjuten mot hörn (Liggande L). 

14 12 KL Stående L KL-trä i fasad på horisontella väggar är förskjuten mot hörn (Stående L). 

14 13 KL V-hörn KL-trä i fasad är förskjuten mot hörn. (Ett V). 

14 14 KL Mellan fönster Placering mellan fönster, bredd 2,4 m. 

14 14 KL Avancerad 
Mellan fönster 

Lik ovan fast modulerna separeras med förband lika starka som limträbalkar i 
u.k. moduler. 

14 21 KL 140 KL-trä KL-trä i fasad har tjockleken 140 mm. 

14 22 KL 160 KL-trä KL-trä i fasad har tjockleken 160 mm. 

14 23 KL 180 KL-trä KL-trä i fasad har tjockleken 180 mm. 

14 24 KL Utan KL-trä KL-trä i fasad har tagits bort. 

14 24 KL Avancerad 
Utan KL-trä 

Lik ovan fast modulerna separeras med förband lika starka som limträbalkar i 
u.k. moduler. 

14 31 KL Utan gips Gips i lägenhetsavskiljande och ytterväggar är borttaget. 

14 32 KL KL-trä mellan lgh  4 x gips lgh.skiljande vägg -> 2 x KL-90-3s. Inget KL-trä i fasad. 
14 33 KL Gips + plywood 2 x gips + 2 x plywood lgh.skiljande vägg. 1 x gips + 1 x plywood y.vägg. 

14 34 KL Gips + plywood  
- KL i fasad 

2 x gips + 2 x plywood lgh.skiljande vägg. 1 x gips + 1 x plywood y.vägg. Inget 
KL-trä i fasad. 

14 41 KL 200 mm btg Betongbjälklag på 300 mm byts ut mot 200 mm. 

14 51 KL 2 bjälklag 2 x betongbjälklag. Ett i mitten, ett högst upp. 

14 52 KL 1 bjälklag 1 x betongbjälklag. Högst upp 

 
Tabell 9  Tabell över 14 våningar höga modelltyper med betong som bas. 

Vån-
ingar 

Nr Bas Modellnamn Beskrivning 

14 a BET Bas 8 st. btg-skivor, tjocklek 200 mm, bredd 4 m, 4 m från hörn. Symmetrisk. 
Kärna i btg 280 mm. C30/37. 3 st. 300 mm btg.bjl. 4 x gips lgh.skiljande vägg. 
2x gips i yttervägg. Fönster 16x14. Dörrar 10x21. 

14 b BET Hel btgkärna Ingen betong i fasad 

14 c BET Hel btgkärna - bjl Ingen betong i fasad. Inga betongbjälklag. 

14 d BET 2/3 btgkärna Ingen betong i fasad. KL-kärna ovan våning 10.  

14 e BET 2/3 btgkärna - bjl Ingen betong i fasad. KL-kärna ovan våning 10. Inget betongbjälklag ovan 
betongstomme. 

14 f BET 1/3 btgkärna Ingen betong i fasad. KL-kärna ovan våning 5. 

14 g BET 1/3 btgkärna - bjl Ingen betong i fasad. KL-kärna ovan våning 5. Inget betongbjälklag ovan 
betongstomme. 

 

14 våningar har studerats, viket gör att alla modellnamn börjar på 14.  

Vidare presenteras resultat i Tabell 10 för de modeller som beskrivs i Tabell 8 och Tabell 9. För varje 

modell presenteras vilken vindlastzon den klarade kraven för i terrängtyp III.  
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Ranking är vindlastzonen minus terrängtypen och är där för att kunna få en snabb överblick på de 

svagaste och starkaste modellerna. Byte av vilken terrängtyp som studerats gör endast om den mo-

dellen klarade vindlastzon 26 för den mindre krävande terrängtypen. 

Tabell 10  Sammanfattning av dynamiska resultat. 

Modellnamn Vindlastzon [m/s] Terrängtyp Ranking Kommentar 

1400KL 24 3 21   

1400KL Avancerad 23 3 20   

1411KL 24 3 21   

1412KL 24 3 21   

1413KL 24 3 21   

1414KL 24 3 21   

1414KL Avancerad 22 3 19   

1421KL 24 3 21   

1422KL 24 3 21   

1423KL 24 3 21   

1424KL 24 3 21   

1424KL Avancerad 21 3 18 OBS, Roterar i mod 2 

1431KL 21 3 18   

1432KL 25 3 22 OBS, Roterar i mod 2 

1433KL 25 3 22   

1434KL 25 3 22   

1441KL 24 3 21   

1451KL 24 3 21   

1452KL 23 3 20   

14aBET 26 0 26   

14bBET 26 0 26   

14cBET 26 3 23   

14dBET 26 0 26   

14eBET 26 2 24   

14fBET 26 3 23   

14gBET 25 3 22   

 

Denna ranking innebär inte att modeller med samma värde är lika starka, utan inom några procenten-

heter från varandra eller över kravet för de svåraste förhållanden Sverige har att erbjuda. De modeller 

med ranking 26 skulle därför kunna klara högre referensvindhastigheter men detta granskas ej då 

dessa inte finns i landet. Rankingen är ett sätt att snabbt illustrera vilka modeller som är starka och 

vilka som är mindre starka ur dynamisk aspekt. 

Noterbart är att den mer avancerade, separerade modellen normalt är några vindlastzoner sämre. 

Detta illustreras i Figur 4.2. 
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Figur 4.2   Skillnad mellan vanlig (vänster) och avancerad modell (höger) 

Vikten av att fästa ihop modulerna är i och med detta faktum tydligt. Noterbart är även att effekten av 

hopsättningen ökar med minskad mängd KL-trä i fasaden. 

Skillnaden lägenhetsavskiljande skivor och skivor i fasad gör illustreras noggrannare i Figur 4.3. Även 

en byggnad utan gipsskivor studerades som referensobjekt. 

 

Figur 4.3 Skillnad mellan bas (1400KL), bas utan gips (1431KL), bas med plywood-gips (1433KL) och bas med plywood-gips 
utan KL-trä i fasad (1434KL) 

Modul-väggskivors inverkan på resultaten har visat sig betydande. 
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Inverkan från antalet betongbjälklag illustreras i Figur 4.4. 

 

Figur 4.4  Inverkan av antal betongbjälklag 

Inverkan från andel av stommen som är i betong illustreras i Figur 4.5. 

 

Figur 4.5  Inverkan av betong i stomme 

Observera att för modellerna i Figur 4.5 finns inga KL-skivor i fasaden. De övre figurerna har alla 300 

millimeter tjocka betongbjälklag på våning 5, 10 och 14. De undre har endast betongbjälklag så högt 

betongkärnan reser sig. 

Fullständiga resultat finns i bilaga A. Där går toppaccelerationen 𝑋𝑚𝑎𝑥 att jämföra med maximalt till-

låtna, egenfrekvensspecifika toppaccelerationen  𝑋𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑎𝑥 för alla modeller, terrängtyper och refe-

rensvindhastigheter. Denna bilaga ger en mer tydlig översikt i hur modellerna skiljer sig från varandra 

i detaljnivå. 

Samtliga modeller i Tabell 10 translaterar i mod ett och alla utom 1424KL Avancerad och 1432KL trans-

laterar även i mod 2. I Figur 4.6 visas utdrag från Robot på denna translation för modell 1400KL samt 

14dBET. Fullständiga numeriska resultat för alla vindlastzoner och terrängtyper går se i bilaga A. 
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Figur 4.6  Translation för 1400KL (vänster) i mod ett jämfört mot 14dBET (höger). 

Dessa svängningar är normaliserade och därför är skalorna ej samma för båda modellerna. Den vänstra 

rör sig mer. Formen på deformationen visar dock tydligt på den inverkan som betong har på byggna-

den. Från våning tio och nedåt ses den mindre deformationen som betongen gav för 14dBET jämfört 

med 1400KL. Från våning tio och uppåt har inte den högra modellen 14dBET någon förstärkande skiva 

i fasad som 1400KL har. Detta gav den brantare lutningen på deformation mot toppen av byggnaden. 

4.2 Statiskt resultat 
Statisk analys utfördes för pelare innan konstruktion av Robot-modell. Nedersta våningen i KL-stom-

men analyseras i Robot 

4.2.1 Pelare i moduler 
Alla pelare har ett 180 millimeter högt tvärsnitt för att effektivt kunna passa i alla väggar utan att 

värme- eller ljudisolering äventyras. Detta gav ungefär 81 procent nyttjande av tvärsnittet förutsatt att 

bredden är större än höjden eller stadgad och att våningshöjden är 3 meter. En jämförelse mot större 

tvärsnitt visas i Figur 4.7. 
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Figur 4.7  Reduktionsfaktorn Kc för olika tvärsnittshöjder 

För fullt nyttjande krävs hela 568 millimeter. Ingen av dimensionerna större än 180 millimeter lämnar 

luftspalter för ljudisolering mellan moduler eller utrymme för värmeisolering i ytterväggsstommarna. 

De olika typerna av pelare för etapperna presenteras i Figur 4.8. 

 

Figur 4.8  Pelares positioner 

Noterbart är att pelare 6 blir en kombination av pelare 1 och halva pelare 3. Vilka dimensioner dessa 

pelare har visas i Tabell 12. 
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Följande kombinationer av pelare (Tabell 11) har beaktats för inbyggnad i modulerna. 

Tabell 11  Pelarkombinationer [mm] 

Kombination Total Bredd 

42 42 

56 56 

2x42 84 

90 90 

2x56 112 

115 115 

140 140 

165 165 

2x90 180 

2x115 230 

2x140 280 

4x90 360 

2x (90+115) 410 

4x115 460 

4x140 560 

4x165 660 

 

Dessa är baserade på standardtvärsnitt men kan givetvis produceras i andra storlekar.  Färgkodningen 

matchar den i Tabell 12 för att enklare se vilken pelarstorlek de olika positionerna har. Färgerna utgörs 

av en linjär gradient utifrån lägsta och högsta värdet. 

I etapp 1 bär pelarna de 4 översta våningarna och ett betongbjälklag. Etapp 2 utgörs av de 9 översta 

våningarna och 2 betongbjälklag. Etapp 3 är samtliga betongbjälklag och samtliga moduler, utom de 

nedersta. Var dessa pelare finns placerade i strukturen visas i Figur 4.8 

Dimensionerna för dessa pelare i ett 14 våningar högt hus med tre 300 millimeter tjocka betongbjälklag 

presenteras i Tabell 12. 

Tabell 12  Pelarbredd [mm] (h=180mm) 

Etapp P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1 42 115 112 280 280 98 

2 90 230 230 410 410 205 

3 140 360 360 660 660 320 

 

Dessa dimensioner har valts för att klara nedanstående laster (Tabell 13). 

Tabell 13  Laster på pelare [kN] 

Etapp P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1 118 236 236 472 472 236 

2 242 484 484 968 968 484 

3 366 733 733 1466 1466 733 
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Lasterna ovan är som sämst lika låga som de maximala i Robot. Maximala dragkraften är 150 kN i en 

av pelare P3 vilket skulle behöva tas hänsyn till ifall förband dimensioneras 

Dessa laster gav i sin tur följande nyttjandegrader i Tabell 14. 

Tabell 14  Nyttjande av pelare [%] 

Etapp P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1 81% 73% 75% 60% 60% 70% 

2 78% 75% 75% 84% 84% 68% 

3 76% 73% 73% 79% 79% 66% 

 

Färgen går från grön vid noll procent till gul vid 90 procent och sedan mot matt rödfärg vid 100 procent. 

Över 100 procent hade färgen varit klarröd. 

Dessa sattes initialt med lite marginaler för att säkerställa att ingen pelare i Robot är underdimension-

erad. Endast de från nedersta etappen (3) används i Robot för att enkelt kunna kopiera våningar. Den 

försumbart låga egenvikten i pelarna påverkar inte resultatet märkbart. 

4.2.2 KL-kärna 
Kärnan i huset kontrollerades med snözon, 3,5 kN/m3 vindlastzon 26 m/s och terrängtyp 0. 15 våningar 

och tre betongbjälklag om 300 millimeter tynger båda modeller i Figur 4.9. 

  

Figur 4.9 Vertikala spänningar i KL-280-7s för bottenvåning. Vänster figur har KL-200-5s i fasaden medan den högra är utan 

Denna figur gav de värsta spänningarna av alla lastfall och vindriktningar. Noterbart är att trots osan-

nolikt dåliga förutsättningar är majoriteten av spänningarna i stommen långt under dimensionerande 

tryckhållfastheten, 𝑓𝑐,𝑑 = 8,64 𝑀𝑃𝑎. De enda ställen kärnan närmar sig gränsvärdet eller marginellt 

överskrider det är i hörn av dörröppningar på grund av spänningskoncentrationer. 

Detta bedöms lätt att åtgärda ifall problem uppstår vid en mer ingående statisk analys. Att till exempel, 

strategiskt montera limträ-pelare hade sannolikt motverkat detta fenomen. 
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4.3 Monteringsförslag 
För att kunna använda den mer fördelaktiga modelleringen (ej ”Avancerad”) i Tabell 10 behöver alla 

sidor monteras ihop på ett sätt så nära fast inspänning som möjligt.  

Monteringsförslag mellan moduler presenteras i Figur 4.10.  

 

Figur 4.10  Monteringsförslag mellan moduler 

Notera att reglar i lägenhetsavskiljande väggar för de vänstra modulerna inte ritas ut efter montering 

då de ligger omlott med limträpelarna. 

Goda fästningsmöjligheter finns mellan hela längden överkant av modulerna tills den tredje lyfts på 

plats. Denna möjlighet illustreras med det orangea strecket i figuren ovan. Denna infästning bör minst 

vara lika stark som en golvspånskiva för att verkligheten ska approximera det starkare modellerings-

sättet. 

Den tredje modulen skruvas med fördel ner i pelaren genom flänsen i det gråa beslaget i figuren ovan. 

Fjärde modulen går inte att fästa i pelaren under utan att ta hål i väggen på modulen (utropstecknet i 

figuren ovan). Detta åtgärdas dock på planet ovan när den modulen fästs in i nästa knutpunkt. 

Det svarta i figuren illustrerar vibrationsdämpande åtgärder och metallbeslaget monteras under mo-

dulproduktion. Beslaget ovan är inte en balk, utan bara ett sätt att föra vidare tryckkraften från änd-

träet i en pelare till den under. Den skulle kunna se ut som i Figur 4.11. 
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Figur 4.11 Exempel på beslag mellan pelare i innervägg och moduler 

Denna skulle med fördel kunna monteras i modulen redan i fabrik. En större undre fläns hade under-

lättat när fjärde modulen i Figur 4.10 monteras.   

En vy, sedd uppifrån, över hur pelarna skulle kunna monteras in i väggen presenteras i Figur 4.12. 

 

Figur 4.12 Vy över en modul 

Att pelaren är uppdelat i två är för att kunna förstärka gipsskivorna i anslutande modul utan att även-

tyra den ljuddämpande luftspalten. Lösningen behöver endast appliceras i lägenhetsavskiljande mo-

duler. I övriga fall går direkt kontakt mellan moduler att acceptera. I figuren ovan förtydligas även hur 

pelare och reglar ligger omlott. 
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Mot kärnan är det relativ lätt att skruva fast modulerna från trapphuset, genom KL-skivan. Detta illu-

streras i Figur 4.13. 

 

Figur 4.13 Montering av moduler mot hörn i KL-kärna, vy ovanifrån. 

Montagesättet ovan skulle kräva att skruven monteras i golv- och takåsarna, samt i reglar längst mo-

dulväggen. Notera att modulen i hörnet (utropstecknet) ej går att fästa mot kärnan, utan fästs där i 

överkant likt det orangea linjens förlängning i Figur 4.10. Svarta klossarna representerar även här vib-

rationsdämpande åtgärder. 

Innan modulerna skruvas fast kan de bäras av konsoler som monteras i överkant av KL-väggen innan 

bjälklag och den aktuella våningen monteras. Dessa beslag illustreras i Figur 4.14. 

 

Figur 4.14 Förslag till upplagskonsoler för moduler mot KL-kärna innan skruvar fäster samman. 

KL-kärnan monteras alltså först för en våning innan samma våning fylls med moduler. Därefter mon-

teras beslagen, följt av vibrationsdämpning och bjälklaget i trapphuset innan proceduren upprepas.  
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Hur KL-skivor monteras mot varandra finns det goda lösningar för (Martinsons, u.d.). Därför är det ej 

illustrerat i denna rapport. 

Ute i fasaden finns också goda möjligheter att säkerställa att modulerna samverkar enlig den kontinu-

erliga (ej ”avancerade”) modellen. Denna utförs antingen enligt tillverkares egna lösning eller utifrån 

vidare studier och illustreras därför ej (Lindbäcks Bygg AB, 2017). Dock bör infästningen minst vara lika 

stark som de skivor den sammanfogar. 

Vidare skulle våningarna upp till betongbjälklaget monteras innan utvändiga KL-skivorna (ifall dessa 

används) skruvas fast utifrån och sedan gjuts ihop med ett bjälklag som täcker hela våningen, även 

trapphuset. Detta illustreras i Figur 4.15. 

 

Figur 4.15 Montering av utvändiga KL-skivor och betongbjälklag (obs, felaktig skala på bredd mellan pelare och 
våningshöjd) 

Figuren ovan principen för etappen och inte det faktiska våningsantalet. 

KL-skivan i innertaket på den översta modulen i etappen ersätter åsar och skivor för ljudisolering. 

Denna används som form för betongen och behöver inte vara tjock för att hålla den tillfälliga lasten 

innan betongen härdat. Platonmatta (eller liknande fuktbortledande lösning) rekommenderas för att 

leda bort fukt korrekt. Undantaget är där krafter behöver föras ned i konstruktionen. 

En annan möjlig lösning är att placera ett färdig filigranbjälklag ovanpå pelare och kärna och sedan 

gjuta på detta. Detta skulle dock medföra att viss stämpning skulle behöva genomföras. 
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Figur 4.16 presenterar en rekommendation för monteringsföljd av moduler på ett våningsplan.  

 

Figur 4.16 Monteringsordning moduler. 

Att först montera de 4 liggande modulerna, i figuren ovan, bedöms underlätta då dessa inte behöver 

”klämmas in” i efterhand med denna lösning. Givetvis finns andra lösningar men de blåa pilarna visar 

en ordning som bedöms fungera ypperligt. 

Notera dock att den första modulen som monteras i varje riktning behöver ha bärande pelare i mitten 

av båda långsidorna på modulen. Detta är synligt genom de röda punkterna ovan.  
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5 Analys och diskussion 
KL-trä som material har visat sig vara starkt men i de modeller som är testade gav betongversioner av 

huset mycket bättre dynamiska resultat. Vid arbetets början gjordes försök att hålla hela strukturen 

helt i trä då detta lockade författarna av denna rapport mer. Ganska snabbt märktes det att det är 

svårt att med trä uppnå, den styvhet och omöjligt att uppnå den massa som betong gav. Denna miss-

tanke stärks genom att granska de tre referensobjekten i teoriavsnittet, där alla har någon typ av till-

skott från betong. I vissa är det bara som massa och ibland även som styvhet. 

Skillnaden var tydligt när en jämförelse gjordes mellan 1400KL som är den basmodell av KL-trä som 

används och 14aBET, vilket är basmodellen fast i betong. Dessa modeller är likadana förutom att allt 

KL-trä är utbytt mot betong. Allt har samma dimensioner. 14aBET klarar utmärkt av vindlastzon 26 i 

terrängtyp noll vilket är något som basmodellen 1400KL inte ens kommer nära. Självklart hade andra 

dimensioner använts om byggnaden hade gjorts i betong men detta visar tydligt på skillnaden mellan 

de två byggnadsmaterialen. 

Resultatskillnaden mellan 1400KL och 1431KL, där gipsväggar togs bort ur modellen, på tre vindlastzo-

ner i terrängtyp III är ganska stor. Nilsson (2017) testade också vilken påverkan som innerväggar hade 

på resultatet och samma trend syntes även där. I det arbetet ändrades bara innerväggarna och därmed 

en mindre mängde gips som lades till eller togs bort. I detta arbete togs både de 2 lager gips ut mot 

fasaden och de 4 skivorna som satt i lägenhetsavskiljande väggar bort.  

Om mer av modulen modellerats sannolikt den inverkan som gipset gav varit mindre. I detta arbete så 

modellerades inte innertaket eller reglarna i väggarna utan dessa lades endast till som en utfördelad 

massa på bjälklaget i modellen. 

Vidare är det tydlig att ifall den inre 15 millimeter tjocka gipsskivan byts mot en lika tjock plywood 

(modell 1433KL) går det att ta bort allt KL-trä i fasaden (modell 1434KL) och uppnå resultat som är 

bättre än grundmodellen. Detta stärker ytterligare vikten av att ha styva moduler som fästs ihop kor-

rekt. Om KL-skivor på ytterväggar ej modellerats och gips i lägenhetsavskiljande väggar byts mot KL90-

3s (modell 1432KL) uppnåddes ett likvärdigt resultat som i modell 1433KL och endast lite bättre resul-

tat än modell 1434KL. Dock gjorde detta att byggnaden roterade i mod 2 då för få av väggarna som alla 

binder samman med kärnan bidrog markant till vridstabillitet. Böjstabiliteten ökade dock mycket i 

strukturen. 

Att ändra tjocklek på KL-skivorna i fasaden som gjordes i 1421KL, 1422KL och 1423KL innebar endast 

en minimal skillnad i resultatet från modalanalysen. Fördelen med de smalare skivorna är att möjlig-

heten finns att bygga in denna direkt i modulens vägg istället för att montera den utanför. Detta kan 

inte göras med de tjockare skivorna då de inte hade gett någon plats för isolering. Att helt ta bort dessa 

skivor gör inte huset avsevärt mindre vindtålig men 1 till 2 vindlastzoner skillnad misstänks drabba 

detta beslut beroende på stomme och antal våningar. Värt att notera är att i Robot har dessa skivor 

modellerats i väggen på de modeller där modulerna sitter ihop. I de ”avancerade” modellerna ligger 

skivorna utanför modulerna. Detta antogs inte göra nämnvärd skillnad då förflyttningen är försumbar 

jämfört med avståndet till masscentrum i byggnaden.  

Om en jämförelse görs mellan 1400KL, 1411KL, 1412KL och 1413KL så syns det att den specifika place-

ringen av KL-skivorna i fasaden inte har så stor påverkan på resultatet av modalanalysen. Det väsentliga 

är de monteras långt från husets centrum för att bidra mer till rotationsstyvheten än böjstyvheten. 

Något som visats sig mindre viktigt efter medräknande av gipsskivor. 

Om en jämförelse görs mellan 1400KL och 1414KL, där de förstärkande skivorna i fasaden placeras 

mellan den yttersta lägenhetens fönster och en intilliggande modulens fönster, skiljer sig inte 
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resultaten mycket. Båda modellerna klarar vindlastzon 24 i terrängtyp III. Att producera skivan för 

1414KL på 2,8 meter i bredd är misstänktes dock vara betydligt mer ekonomiskt då det inte är några 

öppningar i den. Givetvis behöver fortfarande hål för infästningar utföras. Det ansågs även lättare att 

bygga denna modell då Martinsons vid detta arbetes genomförande kunde producera KL-skivor av 

storleken 3 x 15 meter. En sådan skiva hade kunnat placeras per etapp, alltså mellan betongbjälklag. 

Att inte behöva ta hål i skivan är även en fördel för de toleranser som hade behövt hållas om skivan 

skulle placeras framför ett fönster i modulen.  

ISO 10137 användes för att bestämma om en byggnad klarar komfortkraven för rörelse från dynamisk 

vindlast. Det finns dock ingen helt generellt accepterad standard kring vilken nivå detta kriterium skall 

ligga på (Mendis, et al., 2007). Hur en människa känner av accelerationen kan bero på många variabler 

så som, visuella och akustiska signaler, den boendes förväntningar och erfarenheter, om den boende 

står upp eller ligger ned (Mendis, et al., 2007). Det är svårt att göra fullskaliga test för att se människor 

påverkas av den acceleration som vinden skapar då du först behöver en hög byggnad och en vind som 

motsvarar den standarden säger. Många av de studier som genomförts har istället gjorts i simulatorer 

(Burton, et al., 2006). Även fast många studier redan är gjorda i det här ämnet krävs sannolikt mer 

arbete för att ta reda ett mer korrekt slutgiltigt svar i denna subjektiva fråga. 

Under startmötet med RISE rekommenderades studie av en byggnad med 14 våningar. I början av 

projektet eftersträvades 15 våningar. Efter ett tag märktes det dock att det blev en hel del enklare att 

gå tillbaka till det våningsantal som initialt diskuterades. Detta gjordes då målet var att få fram en 

konceptuell men praktisk lösning med rimliga dimensioner. Tidigare exjobb (Lindberg, 2018) (Nilsson, 

2017) (Tjernberg, 2015) försökte nå högre höjder med sina examensarbeten. Denna studie eftersträ-

vade ett koncept som går att bygga efter.  

I de två förstnämnda tidigare arbeten som studerats verkar dock de skapade materialparametrarna 

som användes för KL-trä i FEM-programmet vara en överskattning utifrån hur Robot hanterar indata. 

Detta innebar att de troligtvis kunde nå högre höjder då programmet sannolikt överskattade skjuvmo-

dulen för materialen (Edskär, 2018). Vissa dimensioner på pelare i dessa arbeten var dessutom lite väl 

stora för att rymmas i eller mellan modulväggar enligt vårt tycke. Detta var ytterligare något som vali-

derade valet att fokusera på 14 våningar där dessa lösningar innehåller pelardimensioner som i dags-

läget kan produceras och kan appliceras utan stora förändringar i sätt att designa moduler. 

Till skillnad mot Mjøstårnet (Abrahamsen, 2017) och Brock Commons (Poirier, et al., 2016) är det hus 

som ingår i detta examensarbete kvadratiskt. Det medför problem med rotation då byggnaden är un-

gefär lika stark i både x- och y-riktning. I Mjøstårnet (Abrahamsen, 2017) har man valt att stabilisera 

byggnaden med stora limträfackverk i fasaden på byggnaden, detta är något som undvikits här då en 

fri fasad eftersträvats på grund av att det ska vara lätt att montera dessa moduler på plats. De moduler 

som ingår i detta arbete har dessutom, beroende på planlösning, sannolikt fönster som riskeras att bli 

blockerade ifall fackverk finns. En etta i ett modulhus som ligger mitt i fasaden har till exempel generellt 

bara ett fönster och det eftersträvas hållas fritt. 

I Mjøstårnet (Abrahamsen, 2017) är de översta 7 bjälklagen gjutna i betong för att öka vikten och styv-

heten på byggnaden. Detta är något som gjorde stor skillnad i de egna resultaten då den ökade ekvi-

valenta massan är gynnsamt i modalanalysen. Att minska antalet våningar där bjälklaget är i betong är 

närvarande visade sig dock ha lite påverkan så länge massan som fanns kvar befann sig högt. Detta 

testas mellan modell 1400, 1451 och 1452, där det mellan bästa och sämsta endast skiljer en vindlast-

zon.  

Vidare skulle betongbjälklagen kunna bytas mot vad som helst med hög densitet förutsatt att bjälkla-

gen i är styva nog för att inte huset ska kollapsa runt kärnan. Vikten är trots allt det viktiga i 



Examensarbete 
Byggbara höga modulhus - Dynamisk analys av punkthus med trästomme 

2019-05-27 51 

våningsbjälklagen då dessa inte bidrar till böjstyvheten. Sand och vatten är exempel på ersättande 

materia men båda dessa är svåra att hålla på plats och den senare skulle vid bristande kärl innebära 

stora komplikationer. Vatten hade dock haft en självsläckande effekt vid brand. En blandning av sand 

och vatten kanske skulle kunna vara en lösning? 

I Brock Commons (Poirier, et al., 2016) är den understa våningen gjuten i betong. Sedan stödjer två 

separata betongkärnor resten av strukturen. Att gjuta den understa eller ett flertal våningar av kärnan 

i botten av strukturen är något som studerats även i denna rapport. I 14fBET har till exempel modellen 

en betongkärna upp till våning 5 för att sedan bygga med KL-stomme upp till våning 14. I projektet 

kvarteret Tallen i Piteå har även Lindbäcks bygg valt att använda sig av denna metod, där 2 våningar 

av betong gjutits i botten och sedan placerades 8 våningar med moduler ovanpå denna bas. Att an-

vända sig av en betongkärna har även studerats i detta arbete. Då denna produktionsmetod gör att 

byggnaden närmar sig ett betonghus istället för ett trähus, avviker det väl mycket från denna studies 

ramar.  

Det finns många oklarheter kring vad den mekaniska dämpningen ska ha för värde för höga träbygg-

nader. I Treet i Bergen, Norge har mätningar genomförts som konstaterar att byggnaden har en meka-

nisk dämpning på 1,9 % (Lindberg, 2018). I standarder (SS-EN 1991-1-4, 2005) finns det tabeller för 

höga betong- och stålbyggnader. Det finns även värden för träbroar, men inga värden för höga trä-

byggnader. I tidigare exjobb studeras skillnader i resultat där mekanisk dämpning ändras mellan tre 

värden (Nilsson, 2017). Detta visar på betydande skillnad i resultat mellan olika dämpningsvärden. 

Anledning för att det inte finns värden i Eurokod är för att det inte finns tillräckligt många träbyggnader 

att mäta i. Treet är det enda hus som studerats i detta arbete, där mätning utförts och offentliggjorts. 

Frågan kring hur de olika tekniker som används i dessa träbyggnader påverkar dämpningen är också 

oklar. Mjøstårnet har fackverk i fasad, Brock Commons har en kärna av betong och i detta arbete är 

kärnan av KL-trä i de flesta modeller.  

Värdet på 2 % som användes i denna rapport togs därför att det i nuläget används för träbyggda mo-

dulhus enligt Lindbäcks byggs beräkningsmodell (Vikberg, 2018). Hur kärnan i KL-trä påverkar denna 

dämpning är dock svårt att säga. Klart är i alla fall att någon procent mer mekanisk dämpning skulle 

kunna gynna en byggnad flertalet mer vindlastzoner i dynamisk kapacitet. 

Vidare skulle dämpning på grund av speciell utrustning kunna öka byggnaders förmåga att klara dyna-

miska svängningar på grund av vind. Dessa lösningar används flitigt i skyskrapor som dämpade pendlar 

men har ännu inte implementerats reguljärt i mindre byggnader. Sannolikt skulle en pendel med hyd-

raulisk dämpning kunna öka förmågan mer, med mindre tillförd massa. 

Är trä framtiden för höga hus? För att besvara den frågan bör husstorleken definieras noggrannare. Ett 

hus med upp till och med närmare 20 våningar bör inte vara något problem att producera effektiv med 

en stomme till största del av trä och ett industrialiserat produktionssätt. Definieras ett högt hus som 

en skyskrapa med hundra våningar finns mer lämpliga material i bärande stommen. Givetvis kan balkar 

i bjälklag och själva bjälklagen bestå av trä på sina ställen även i dessa ofattbart höga byggnader. 

Viktigast är inte alltid att initialt välja det mest effektiva sättet att göra något. Ibland behöver nya saker 

testas för att utvecklas och ta plats bland de mer beprövade sätten att lösa problemen. Får trä fortsatt 

chansen kan det sannolikt utmana de traditionella höghus-materialen betong och stål på många om-

råden under vår livstid. 
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Granskas de lite lägre höga husen (10–20 våningar) finns dock subjektivt extremt goda förutsättningar 

för produktion av trähus i det glesbefolkade land med enorma tallskogar Sverige är. Detta land har 

verkligen allt som krävs. Lyckas inte vi, varför skulle då någon annan göra det? 

  



Examensarbete 
Byggbara höga modulhus - Dynamisk analys av punkthus med trästomme 

2019-05-27 53 

6 Slutsats 
Trä är ett ypperligt byggmaterial på rätt plats i ett högt hus enligt författarna av denna rapport. Det 

krävs dock fler studier och nytänkande projekt för att lyfta trähus till nya nivåer. Det är även viktigt att 

erkänna träets svagheter och ersätta det med andra material på strategiska ställen, både på grund av 

massa och hållfasthet. Detta gjordes i denna rapport, till exempel genom att placera stålbeslag för att 

vidareföra krafter mellan våningar från ändträ till ändträ i limträpelare där limträbalkars sidor skulle 

kollapsa för kontakttrycket. Massa tillförs genom betongbjälklag som även stabiliserar modulstaplarna. 

De uppemot 18 våningar som byggs runt om i världen är uppskattningsvis möjliga att producera på 

mer prefabricerade sätt inom snar framtid. Minskar våningsantalet några våningar till, närmare de 14 

detta arbete studerat, finns mycket goda möjligheter till mer industrialiserad byggprocess inom väldigt 

nära framtid. 

Vikten av infästning mellan olika byggdelar framgår tydligt i resultaten mellan den enklare modellen 

och den mer komplext modellerade. Utifrån resterande modeller framkommer även att rätt material 

på rätt plats i byggnaden gör stor skillnad. Det är därför av största vikt att detta beaktas genom det 

eventuella höga trähusets projektering av beslag och de montagekomplikationer dessa kan innebära. 

Det är trots allt svårt att göra något stumt nog för svängningar men flexibelt nog för ljuddämpning. 

Resultaten i denna rapport skulle, utifrån vindlastzon, kunna ge en modell där ett hus i slutändan kan 

produceras. Detta kräver dock att konceptet detaljprojekteras och några punkter för detta listas i föl-

jande underrubrik. 

6.1 Förslag till fortsatt arbete 
Nedan följer en lista med identifierade punkter värda att granska vidare. 

• Brand- och utrymningsanalys. 

• Ekonomisk genomförbarhet jämfört med andra byggnadsalternativ rekommenderas att ge-

nomföras. 

• Fortskridande ras. Modulerna bär i och med pelarna allt ovanför i samma stapel. Ifall denna 

last, vid olycka, går att sprida till anslutande moduler via avstyvande bjälklag eller skivverkan 

bör kontrolleras. 

• Fullständig statisk analys på den specifika modell som betraktas, där alla beslag och förband 

dimensioneras utifrån beräknade laster. Även optimering av dimensioner på pelare, kärna och 

bjälklag bör ske.  

• Granskning av upplevt obehag från dynamiska svängningar mellan olika befolkningsgrupper. 

Pensionärer och studenter kanske upplever dynamik och andra störande moment på olika sätt 

och det som stör en grupp människor kanske går att acceptera för en annan. 

• KL-kärnan har inte dimensionerats med hänsyn till brand. Brandförhindrande åtgärder bör stu-

deras. 

• Kontorslokaler i översta våningarna skulle innebära avsevärt enklare krav för de mest utsatta 

områdena enligt Figur 2.7. Ifall detta gör en betydande skillnad är värt att studera.  

• Ljudanalys för hur samverkan mellan moduler, limträ och KL-trä påverkar ljudspridning. 

• Planlösning och storlek på moduler samt kärna bör anpassas efter en arkitektonisk utformning. 

Observera att dessa punkter framkommit som förlängning av denna rapport och representerar därför 

inte nödvändigtvis alla höga trähus.  
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A 

Bilagor 

A. Dynamiska resultat – Matriser 
Tabell 15 1400KL  

(1,06 Hz, 87 767
kg

m
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0353 0,0409 0,0471 0,0538 0,0611 0,0690 

I 0,0345 0,0400 0,0460 0,0526 0,0598 0,0676 

II 0,0310 0,0360 0,0415 0,0475 0,0541 0,0612 

III 0,0236 0,0274 0,0316 0,0363 0,0414 0,0469 

IV 0,0167 0,0194 0,0224 0,0258 0,0294 0,0334 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0400 

 
Tabell 16 1400KL Avancerad 

(1,05 𝐻𝑧, 76 866
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0408 0,0472 0,0543 0,0620 0,0704 0,0796 

I 0,0398 0,0461 0,0530 0,0606 0,0689 0,0778 

II 0,0357 0,0414 0,0477 0,0545 0,0620 0,0702 

III 0,0269 0,0313 0,0361 0,0414 0,0472 0,0535 

IV 0,0189 0,0220 0,0254 0,0292 0,0333 0,0378 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0400 

 
Tabell 17 1411KL  

(1,06 𝐻𝑧, 87 883
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0353 0,0409 0,0470 0,0537 0,0610 0,0689 

I 0,0345 0,0399 0,0460 0,0526 0,0598 0,0675 

II 0,0310 0,0360 0,0415 0,0475 0,0540 0,0611 

III 0,0235 0,0274 0,0316 0,0362 0,0413 0,0468 

IV 0,0166 0,0194 0,0224 0,0258 0,0294 0,0334 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0400 
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B 

Tabell 18 1412KL  

(1,07 𝐻𝑧, 87 769
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0350 0,0405 0,0466 0,0533 0,0605 0,0684 

I 0,0342 0,0396 0,0456 0,0521 0,0592 0,0670 

II 0,0307 0,0357 0,0411 0,0470 0,0535 0,0606 

III 0,0233 0,0271 0,0313 0,0359 0,0409 0,0464 

IV 0,0165 0,0192 0,0222 0,0255 0,0291 0,0331 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0400 

 
Tabell 19 1413KL  

(1,06 𝐻𝑧, 88 172
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0352 0,0407 0,0468 0,0535 0,0608 0,0687 

I 0,0344 0,0398 0,0458 0,0524 0,0596 0,0673 

II 0,0309 0,0359 0,0413 0,0473 0,0538 0,0609 

III 0,0235 0,0273 0,0315 0,0361 0,0412 0,0467 

IV 0,0166 0,0193 0,0223 0,0257 0,0293 0,0333 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0400 

 
Tabell 20 1414KL  

(1,01 𝐻𝑧, 94 602
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0346 0,0400 0,0460 0,0526 0,0597 0,0674 

I 0,0338 0,0391 0,0450 0,0515 0,0585 0,0661 

II 0,0304 0,0353 0,0406 0,0465 0,0529 0,0598 

III 0,0231 0,0269 0,0310 0,0356 0,0405 0,0459 

IV 0,0164 0,0191 0,0221 0,0253 0,0289 0,0328 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0400 
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Tabell 21 1414KL Avancerad  

(1,02 𝐻𝑧, 69 527
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0464 0,0537 0,0617 0,0704 0,0799 0,0902 

I 0,0453 0,0524 0,0603 0,0688 0,0782 0,0883 

II 0,0406 0,0471 0,0542 0,0620 0,0705 0,0797 

III 0,0307 0,0357 0,0411 0,0471 0,0537 0,0608 

IV 0,0215 0,0251 0,0290 0,0333 0,0380 0,0431 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0400 

 
Tabell 22 1421KL  

(1,04 𝐻𝑧, 87 344
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0362 0,0419 0,0482 0,0551 0,0626 0,0707 

I 0,0354 0,0410 0,0472 0,0539 0,0613 0,0693 

II 0,0319 0,0370 0,0426 0,0487 0,0554 0,0627 

III 0,0242 0,0281 0,0325 0,0372 0,0424 0,0481 

IV 0,0171 0,0199 0,0231 0,0265 0,0302 0,0343 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0400 

 
Tabell 23 1422KL  

(1,05 𝐻𝑧, 87 214
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0359 0,0416 0,0478 0,0546 0,0621 0,0701 

I 0,0351 0,0407 0,0468 0,0535 0,0608 0,0687 

II 0,0316 0,0366 0,0422 0,0483 0,0549 0,0622 

III 0,0240 0,0279 0,0322 0,0369 0,0421 0,0477 

IV 0,0170 0,0197 0,0228 0,0262 0,0300 0,0340 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0400 
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Tabell 24 1423KL  

(1,05 𝐻𝑧, 87 678
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0357 0,0414 0,0476 0,0544 0,0618 0,0698 

I 0,0349 0,0404 0,0465 0,0532 0,0605 0,0684 

II 0,0314 0,0364 0,0420 0,0480 0,0547 0,0619 

III 0,0239 0,0277 0,0320 0,0367 0,0418 0,0474 

IV 0,0169 0,0196 0,0227 0,0261 0,0298 0,0338 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0400 

 
Tabell 25 1424KL  

(0,99 𝐻𝑧, 86 006
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0387 0,0448 0,0515 0,0588 0,0668 0,0754 

I 0,0379 0,0439 0,0505 0,0576 0,0655 0,0740 

II 0,0341 0,0396 0,0456 0,0521 0,0593 0,0670 

III 0,0260 0,0302 0,0348 0,0399 0,0455 0,0515 

IV 0,0184 0,0214 0,0248 0,0284 0,0325 0,0369 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0402 

 
Tabell 26 1424KL Avancerad  

(0,97 𝐻𝑧, 60 266
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0561 0,0649 0,0745 0,0850 0,0963 0,1087 

I 0,0548 0,0634 0,0728 0,0831 0,0943 0,1065 

II 0,0493 0,0571 0,0656 0,0750 0,0852 0,0963 

III 0,0373 0,0433 0,0499 0,0572 0,0651 0,0737 

IV 0,0263 0,0305 0,0353 0,0405 0,0462 0,0524 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0405 
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Tabell 27 1431KL  

(0,61 𝐻𝑧, 86 958
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0619 0,0712 0,0813 0,0923 0,1041 0,1169 

I 0,0609 0,0701 0,0801 0,0910 0,1028 0,1155 

II 0,0556 0,0641 0,0734 0,0834 0,0944 0,1061 

III 0,0433 0,0500 0,0574 0,0654 0,0741 0,0836 

IV 0,0313 0,0363 0,0417 0,0477 0,0542 0,0612 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0498 

 
Tabell 28  1432KL (OBS denna modell roterar i mod 2) 

  (1,08 𝐻𝑧, 92 139
𝑘𝑔

𝑚
) 

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0330 0,0383 0,0440 0,0503 0,0572 0,0646 

I 0,0322 0,0374 0,0430 0,0492 0,0560 0,0633 

II 0,0290 0,0337 0,0388 0,0444 0,0505 0,0572 

III 0,0220 0,0256 0,0295 0,0339 0,0386 0,0438 

IV 0,0155 0,0181 0,0209 0,0241 0,0275 0,0312 

                

  
Xmax,max 
[m/s2] 0,0400 

 
Tabell 29 1433KL  

(1,21 𝐻𝑧, 88 354
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0304 0,0352 0,0406 0,0465 0,0529 0,0598 

I 0,0296 0,0344 0,0397 0,0454 0,0517 0,0585 

II 0,0266 0,0309 0,0356 0,0409 0,0465 0,0527 

III 0,0201 0,0234 0,0270 0,0310 0,0354 0,0402 

IV 0,0141 0,0165 0,0191 0,0220 0,0251 0,0285 

                

  
Xmax,max 
[m/s2] 0,0400 
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Tabell 30 1434KL  

(1,14 𝐻𝑧, 86 796
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0330 0,0383 0,0440 0,0504 0,0573 0,0648 

I 0,0322 0,0374 0,0430 0,0493 0,0560 0,0634 

II 0,0289 0,0336 0,0388 0,0444 0,0505 0,0572 

III 0,0219 0,0255 0,0295 0,0338 0,0386 0,0437 

IV 0,0155 0,0180 0,0208 0,0240 0,0274 0,0311 

                

  
Xmax,max 
[m/s2] 0,0400 

 

 
Tabell 31 1441KL  

(1,15 𝐻𝑧, 72 683
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0389 0,0450 0,0518 0,0593 0,0674 0,0762 

I 0,0379 0,0440 0,0507 0,0580 0,0660 0,0746 

II 0,0341 0,0396 0,0456 0,0523 0,0595 0,0674 

III 0,0258 0,0300 0,0347 0,0398 0,0454 0,0515 

IV 0,0182 0,0212 0,0246 0,0282 0,0323 0,0366 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0400 

 
Tabell 32 1451KL  

(1,13 𝐻𝑧, 76 843
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0375 0,0435 0,0500 0,0572 0,0650 0,0735 

I 0,0366 0,0425 0,0489 0,0560 0,0637 0,0720 

II 0,0329 0,0382 0,0441 0,0505 0,0575 0,0650 

III 0,0250 0,0290 0,0335 0,0385 0,0439 0,0497 

IV 0,0176 0,0205 0,0237 0,0273 0,0312 0,0354 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0400 
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Tabell 33 1452KL  

(1,18 𝐻𝑧, 69 809
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0393 0,0456 0,0525 0,0600 0,0682 0,0771 

I 0,0384 0,0445 0,0513 0,0587 0,0667 0,0755 

II 0,0345 0,0400 0,0461 0,0528 0,0602 0,0682 

III 0,0261 0,0303 0,0350 0,0402 0,0459 0,0521 

IV 0,0184 0,0214 0,0248 0,0285 0,0326 0,0370 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0400 

 
Tabell 34 14aBET  

(1,73 𝐻𝑧, 125 657
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0143 0,0166 0,0192 0,0221 0,0252 0,0286 

I 0,0139 0,0162 0,0187 0,0215 0,0245 0,0279 

II 0,0124 0,0144 0,0167 0,0192 0,0219 0,0249 

III 0,0092 0,0108 0,0125 0,0144 0,0165 0,0187 

IV 0,0064 0,0075 0,0087 0,0101 0,0115 0,0131 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0400 

 
Tabell 35 14bBET  

(1,63 𝐻𝑧, 105 455
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0182 0,0212 0,0245 0,0281 0,0320 0,0364 

I 0,0177 0,0206 0,0238 0,0274 0,0312 0,0354 

II 0,0158 0,0184 0,0213 0,0245 0,0279 0,0317 

III 0,0118 0,0138 0,0160 0,0184 0,0210 0,0239 

IV 0,0083 0,0096 0,0112 0,0129 0,0148 0,0168 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0400 
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Tabell 36  14cBET (Denna granskas visuellt då 𝑛1 > 2 𝐻𝑧)  

  (2,14 𝐻𝑧, 58 903
𝑘𝑔

𝑚
) 

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0234 0,0273 0,0316 0,0363 0,0415 0,0471 

I 0,0227 0,0265 0,0307 0,0353 0,0403 0,0458 

II 0,0202 0,0236 0,0273 0,0314 0,0359 0,0409 

III 0,0150 0,0176 0,0204 0,0235 0,0269 0,0306 

IV 0,0104 0,0122 0,0142 0,0164 0,0188 0,0214 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] - 

 

Figur i bilaga 1 illustrerar fallet för terrängtyp 0 ovan, vilket även agerar exempel för samtliga liknande 

fall. I detta fall fungerar inte framtagen ekvation och manuell granskning utförs därför. 

 
Figur i bilaga 1 14cBET exempel på visuell inspektion av komfortkrav för terrängtyp 0. 

  (2,14 𝐻𝑧, 58 903
𝑘𝑔

𝑚
) 

 
Tabell 37 14dBET  

(1,67 𝐻𝑧, 96 693
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0193 0,0224 0,0259 0,0298 0,0339 0,0385 

I 0,0188 0,0218 0,0252 0,0290 0,0331 0,0375 

II 0,0167 0,0195 0,0225 0,0259 0,0296 0,0336 

III 0,0125 0,0146 0,0169 0,0195 0,0223 0,0253 

IV 0,0087 0,0102 0,0118 0,0136 0,0156 0,0178 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0400 
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Tabell 38  14eBET (Denna granskas visuellt då 𝑛1 > 2 𝐻𝑧) 

  (2,08 𝐻𝑧, 63 673
𝑘𝑔

𝑚
) 

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0224 0,0261 0,0302 0,0348 0,0397 0,0451 

I 0,0218 0,0254 0,0294 0,0338 0,0386 0,0439 

II 0,0194 0,0226 0,0262 0,0301 0,0345 0,0392 

III 0,0144 0,0169 0,0196 0,0225 0,0258 0,0294 

IV 0,0100 0,0117 0,0136 0,0157 0,0180 0,0205 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] - 

 
Tabell 39 14fBET  

(1,40 𝐻𝑧, 93 140
𝑘𝑔

𝑚
)  

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0245 0,0285 0,0328 0,0376 0,0429 0,0486 

I 0,0239 0,0278 0,0320 0,0367 0,0419 0,0474 

II 0,0214 0,0248 0,0287 0,0329 0,0376 0,0426 

III 0,0161 0,0187 0,0217 0,0249 0,0284 0,0323 

IV 0,0113 0,0131 0,0152 0,0175 0,0200 0,0228 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] 0,0400 

 
Tabell 40  14gBET (Denna granskas visuellt då 𝑛1 > 2 𝐻𝑧) 

  (2,01 𝐻𝑧, 44 181
𝑘𝑔

𝑚
) 

    Referensvindhastighet 

  Xmax [m/s2] 21 22 23 24 25 26 

Te
rr

än
gt

yp
 

0 0,0334 0,0389 0,0450 0,0517 0,0590 0,0670 

I 0,0325 0,0378 0,0437 0,0503 0,0574 0,0652 

II 0,0289 0,0337 0,0390 0,0449 0,0513 0,0583 

III 0,0216 0,0252 0,0292 0,0336 0,0385 0,0438 

IV 0,0150 0,0175 0,0204 0,0235 0,0269 0,0307 

                

  

Xmax,max 

[m/s2] - 
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B. Dynamiska resultat – Exempel 
Alla hastigheter under figurera markerar högsta referenshastigheten denna modell klarar i terrängtyp 

III ifall inte parantes markerar annat. 

 

Figur i bilaga 2 Avtagande antal 300 mm betongbjälklag. Stomme enligt modell 1400KL 

 

 

Figur i bilaga 3 Avtagande höjd på betongkärna som ersätts med KL-stomme. Stomme enligt modell 14bBET 
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Figur i bilaga 4 Avtagande höjd på betongkärna som ersätts med KL-stomme. Betongbjälklag avtar med stommen. 
Stomme enligt modell 14bBET 

Notera att i en 14 våningar hög byggnad är understa sektionen 5 våningar, mellersta 5 våningar och 

översta 4 våningar. Undantaget är modell 1451KL där båda sektionerna har 7 våningar och modell 1452 

där endast en 14 våningar hög sektion förekommer. 
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C. Materialdata 
Nedan följer tabeller med materialdata för de material som används i FEM-modellen. 

Tabell 41  Materialdata för golvskiva i modul gjord av en golvgips (Gyproc, 2014) och en golvspånsskiva  
    

  Golvgips Golvspån Sammanvägt material Enhet 

Tjocklek 13 22 35 [mm] 

E Längsgående 5200 2700 3628,57 [MPa] 

E Tvärgående 4700 1600 2751,43 [MPa] 

G 0 770 484,00 [MPa] 

Multiplikationsfaktor     0,7583   

 

Tabell 42  Materialdata för väggskiva av plywoodskiva (Moelven, 2017) och en gipsskiva (Gyproc, 2015). 

  Plywood Gips Sammanvägt material Enhet 

Tjocklek 15 15 30 [mm] 

E Längsgående 6324 2500 4412,00 [MPa] 

E Tvärgående 4216 2000 3108,00 [MPa] 

G 600 0 300 [MPa] 

Multiplikationsfaktor     0,7044   
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Tabell 43  Materialdata för KL-trä, 90-3s, en KL-träskiva med tjockleken 90 millimeter och gjord av 3 lager. 

Namn 2x CLT 90-3s Värde Enhet 

Antal lager  3 st. 

Tjocklek, t 0,09 m 

Bredd, b 1 m 

Lager 1 Stark riktning 0,03 m 

Lager 2 Svag riktning 0,03 m 

Lager 3 Stark riktning 0,03 m 

Material Stark riktning C24   

Material Svag riktning C24   

E0,mean Stark riktning 11000 MPa 

E0,mean Svag riktning 11000 MPa 

G0,mean Stark riktning 690 MPa 

G0,mean Svag riktning 690 MPa 

Inet Stark riktning 5,850E-05 m4 

Inet Svag riktning 2,250E-06 m4 

E0,mean 11000 MPa 

G0,mean 690 MPa 

kvrid 0,65   

κ Stark riktning 0,163   

κ Svag riktning 0,722   

Anet Stark riktning 0,06 m2 

Anet Svag riktning 0,03 m2 

Abrutto 0,09 m2 

D11 1287,00 kNm2/m 

D22 49,50 kNm2/m 

D33 54,49 kNm2/m 

D44 13496,40 kN/m 

D55 29890,80 kN/m 

D66 1320000,00 kN/m 

D77 660000,00 kN/m 

D88 93150,00 kN/m 
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Tabell 44  Materialdata för KL-trä, 120-3s. 

Namn CLT 120-3s Värde Enhet 

Antal lager  3 st. 

Tjocklek, t 0,12 m 

Bredd, b 1 m 

Lager 1 Stark riktning 0,04 m 

Lager 2 Svag riktning 0,04 m 

Lager 3 Stark riktning 0,04 m 

Material Stark riktning C24   

Material Svag riktning C24   

E0,mean Stark riktning 11000 MPa 

E0,mean Svag riktning 11000 MPa 

G0,mean Stark riktning 690 MPa 

G0,mean Svag riktning 690 MPa 

Inet Stark riktning 1,387E-04 m4 

Inet Svag riktning 5,333E-06 m4 

E0,mean 11000 MPa 

G0,mean 690 MPa 

kvrid 0,65   

κ Stark riktning 0,163   

κ Svag riktning 0,722   

Anet Stark riktning 0,08 m2 

Anet Svag riktning 0,04 m2 

Abrutto 0,12 m2 

D11 1525,33 kNm2/m 

D22 58,67 kNm2/m 

D33 64,58 kNm2/m 

D44 8997,60 kN/m 

D55 19927,20 kN/m 

D66 880000,00 kN/m 

D77 440000,00 kN/m 

D88 62100,00 kN/m 
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Tabell 45  Materialdata för KL-trä, 140-5s. 

Namn CLT 140-5s Värde Enhet 

Antal lager  5 st. 

Tjocklek, t 0,14 m 

Bredd, b 1 m 

Lager 1 Stark riktning 0,02 m 

Lager 2 Svag riktning 0,04 m 

Lager 3 Stark riktning 0,02 m 

Lager 4 Svag riktning 0,04 m 

Lager 5 Stark riktning 0,02 m 

Material Stark riktning C24   

Material Svag riktning C24   

E0,mean Stark riktning 11000 MPa 

E0,mean Svag riktning 11000 MPa 

G0,mean Stark riktning 690 MPa 

G0,mean Svag riktning 690 MPa 

Inet Stark riktning 1,460E-04 m4 

Inet Svag riktning 8,267E-05 m4 

E0,mean 11000 MPa 

G0,mean 690 MPa 

kvrid 0,65   

κ Stark riktning 0,189   

κ Svag riktning 0,142   

Anet Stark riktning 0,06 m2 

Anet Svag riktning 0,08 m2 

Abrutto 0,14 m2 

D11 1606,00 kNm2/m 

D22 909,33 kNm2/m 

D33 102,56 kNm2/m 

D44 7824,60 kN/m 

D55 7838,40 kN/m 

D66 660000,00 kN/m 

D77 55200,00 kN/m 

D88 72450,00 kN/m 
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Tabell 46  Materialdata för KL-trä, 160-5s. 

Namn CLT 160-5s Värde Enhet 

Antal lager  5 st. 

Tjocklek, t 0,16 m 

Bredd, b 1 m 

Lager 1 Stark riktning 0,04 m 

Lager 2 Svag riktning 0,02 m 

Lager 3 Stark riktning 0,04 m 

Lager 4 Svag riktning 0,02 m 

Lager 5 Stark riktning 0,04 m 

Material Stark riktning C24   

Material Svag riktning C24   

E0,mean Stark riktning 11000 MPa 

E0,mean Svag riktning 11000 MPa 

G0,mean Stark riktning 690 MPa 

G0,mean Svag riktning 690 MPa 

Inet Stark riktning 3,040E-04 m4 

Inet Svag riktning 3,733E-05 m4 

E0,mean 11000 MPa 

G0,mean 690 MPa 

kvrid 0,65   

κ Stark riktning 0,219   

κ Svag riktning 0,147   

Anet Stark riktning 0,12 m2 

Anet Svag riktning 0,04 m2 

Abrutto 0,16 m2 

D11 3344,00 kNm2/m 

D22 410,67 kNm2/m 

D33 153,09 kNm2/m 

D44 18133,20 kN/m 

D55 4057,20 kN/m 

D66 1320000,00 kN/m 

D77 27600,00 kN/m 

D88 82800,00 kN/m 
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Tabell 47  Materialdata för KL-trä, 180-5s. 

Namn CLT 180-5s Värde Enhet 

Antal lager  5 st. 

Tjocklek, t 0,18 m 

Bredd, b 1 m 

Lager 1 Stark riktning 0,03 m 

Lager 2 Svag riktning 0,045 m 

Lager 3 Stark riktning 0,03 m 

Lager 4 Svag riktning 0,045 m 

Lager 5 Stark riktning 0,03 m 

Material Stark riktning C24   

Material Svag riktning C24   

E0,mean Stark riktning 11000 MPa 

E0,mean Svag riktning 11000 MPa 

G0,mean Stark riktning 690 MPa 

G0,mean Svag riktning 690 MPa 

Inet Stark riktning 3,443E-04 m4 

Inet Svag riktning 1,418E-04 m4 

E0,mean 11000 MPa 

G0,mean 690 MPa 

kvrid 0,65   

κ Stark riktning 0,179   

κ Svag riktning 0,182   

Anet Stark riktning 0,09 m2 

Anet Svag riktning 0,09 m2 

Abrutto 0,18 m2 

D11 3786,75 kNm2/m 

D22 1559,25 kNm2/m 

D33 217,97 kNm2/m 

D44 11115,90 kN/m 

D55 11302,20 kN/m 

D66 990000,00 kN/m 

D77 62100,00 kN/m 

D88 93150,00 kN/m 
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Tabell 48  Materialdata för KL-trä, 200-5s. 

Namn CLT 200-5s Värde Enhet 

Antal lager  5 st. 

Tjocklek, t 0,2 m 

Bredd, b 1 m 

Lager 1 Stark riktning 0,04 m 

Lager 2 Svag riktning 0,04 m 

Lager 3 Stark riktning 0,04 m 

Lager 4 Svag riktning 0,04 m 

Lager 5 Stark riktning 0,04 m 

Material Stark riktning C24   

Material Svag riktning C24   

E0,mean Stark riktning 11000 MPa 

E0,mean Svag riktning 11000 MPa 

G0,mean Stark riktning 690 MPa 

G0,mean Svag riktning 690 MPa 

Inet Stark riktning 5,280E-04 m4 

Inet Svag riktning 1,387E-04 m4 

E0,mean 11000 MPa 

G0,mean 690 MPa 

kvrid 0,65   

κ Stark riktning 0,194   

κ Svag riktning 0,152   

Anet Stark riktning 0,12 m2 

Anet Svag riktning 0,08 m2 

Abrutto 0,2 m2 

D11 5808,00 kNm2/m 

D22 1525,33 kNm2/m 

D33 299,00 kNm2/m 

D44 16063,20 kN/m 

D55 8390,40 kN/m 

D66 1320000,00 kN/m 

D77 55200,00 kN/m 

D88 103500,00 kN/m 
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Tabell 49  Materialdata för KL-trä, 280-7s. 

Namn CLT 280-7s Värde Enhet 

Antal lager  7 st. 

Tjocklek, t 0,28 m 

Bredd, b 1 m 

Lager 1 Stark riktning 0,04 m 

Lager 2 Svag riktning 0,04 m 

Lager 3 Stark riktning 0,04 m 

Lager 4 Svag riktning 0,04 m 

Lager 5 Stark riktning 0,04 m 

Lager 6 Svag riktning 0,04 m 

Lager 7 Stark riktning 0,04 m 

Material Stark riktning C24   

Material Svag riktning C24   

E0,mean Stark riktning 11000 MPa 

E0,mean Svag riktning 11000 MPa 

G0,mean Stark riktning 690 MPa 

G0,mean Svag riktning 690 MPa 

Inet Stark riktning 1,301E-03 m4 

Inet Svag riktning 5,280E-04 m4 

E0,mean 11000 MPa 

G0,mean 690 MPa 

kvrid 0,65   

κ Stark riktning 0,194   

κ Svag riktning 0,128   

Anet Stark riktning 0,16 m2 

Anet Svag riktning 0,12 m2 

Abrutto 0,28 m2 

D11 14314,67 kNm2/m 

D22 5808,00 kNm2/m 

D33 820,46 kNm2/m 

D44 21417,60 kN/m 

D55 10598,40 kN/m 

D66 1760000,00 kN/m 

D77 1320000,00 kN/m 

D88 144900,00 kN/m 
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D. Statiska Vindlaster 
Nedan följer data för statiska vindlaster i vindlastzon 26 meter Pär sekund och terrängtyp noll. 

Tabell 50  Indata för Eurokod beroende på terrängtyp. 

Namn Värde Enhet 

z0 0,003 [m] 

zmin 1 [m] 

zmax 200 [m] 

z0,II 0,05 [m] 

kr 0,156036   

ρluft 1,25 [kg/m3] 

 

Tabell 51  Vindlaster beräknade som linjelaster för hela byggnadens höjd. 

Iv h [m] cr vm(h) [m/s] qp [Pa] qp [kN/m2] w lovart [kN/m] w Lä [kN/m] 

0,14 3,00 1,08 28,02 917,20 0,92 2,201 1,926 

0,13 6,00 1,19 30,84 1063,43 1,06 2,552 2,233 

0,12 9,00 1,25 32,48 1153,55 1,15 2,769 2,422 

0,12 12,00 1,29 33,65 1219,54 1,22 2,927 2,561 

0,12 15,00 1,33 34,55 1271,90 1,27 3,053 2,671 

0,11 18,00 1,36 35,29 1315,45 1,32 3,157 2,762 

0,11 21,00 1,38 35,92 1352,79 1,35 3,247 2,841 

0,11 24,00 1,40 36,46 1385,54 1,39 3,325 2,910 

0,11 27,00 1,42 36,94 1414,73 1,41 3,395 2,971 

0,11 30,00 1,44 37,37 1441,09 1,44 3,459 3,026 

0,11 33,00 1,45 37,75 1465,12 1,47 3,516 3,077 

0,11 36,00 1,47 38,11 1487,23 1,49 3,569 3,123 

0,11 39,00 1,48 38,43 1507,70 1,51 3,618 3,166 

0,10 42,00 1,49 38,73 1526,77 1,53 1,832 1,603 
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E. Snözonskarta 

 

Figur i bilaga 5 Snözonskarta över Sverige (Boverket, 2018) 
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F. Vinszonskarta 

 

Figur i bilaga 6 Vindlastzonskarta över Sverige (Boverket, 2018) 

 


