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Sammanfattning 

Världen står inför stora utmaningar när det kommer till miljön och byggsektorn har idag en 

stor miljöpåverkan, främst när det kommer till koldioxidutsläpp. De två mest använda 

byggnadsmaterialen idag, stål och betong har visats tillföra otroliga mängder koldioxid till 

atmosfären och är därför inte rätt väg att gå för en hållbar framtid. Trä som byggnadsmaterial 

är det enda förnyelsebara materialet av dessa tre och har visat på stora minskningar av 

koldioxidutsläpp i jämförelse med stål och betong.  

Kvarteret fören 1 i Karlstad är ett område där Karlstad kommun har tänkt uppföra tre höghus 

och valdes därför som utgångspunkt för detta arbete. Målet var att dimensionera det högsta 

huset med limträstomme och samtidigt följa planprogrammets vision. För att göra detta 

användes programmet Revit Structure för att rita huset och Robot Structural Analysis för att 

dimensionera. Huset dimensionerades för egentyngd, nyttig last, snölast, vindlast och brand 

enligt svenska standarder. 

Efter att Robot Strucural Analysis redovisat de krafter, moment etc. som lasterna gav upphov 

till används handberäkningar för att hitta rätt dimension för varje byggdel. Resultatet visade 

att limträstomme är ett rimligt alternativ till andra byggnadsmaterial för det 15-våningar höga 

huset som beräknats. Detta gav samtidigt ett unikt och attraktivt utseende på byggnaden. Det 

dimensionerade huset och två andra hus med liknande arkitektur planerades på tomten och en 

arkitektonisk bild framtogs för att ge en bild över resultatet. 
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Abstract 

The world stands before large challenges when it comes to the environment and today the 

construction sector has a huge impact on the environment, especially when it comes to carbon 

dioxide emissions. Two of the most used construction materials today, steel and concrete have 

shown to bring large amounts of carbon dioxide to the atmosphere and is therefore not the 

way to go to a sustainable future. Of these three materials, wood is the only renewable 

construction material and it has a lot less carbon dioxide emissions compared to steel and 

concrete. 

Fören 1 in Karlstad is an area where Karlstad municipality is planning to build multi-storey 

buildings and therefore this area was chosen as a starting point for this thesis. The goal was to 

size the tallest building with a glulam frame but at the same time follow the vision in the 

planning program. To make this happen Revit Structure was used to draw the building and 

Robot Structural Analysis was used for calculations. The building was sized for self-weight, 

live load, snow load, wind load and fire according to Swedish standards. 

When Robot Structural Analysis showed the forces, torque etc. which the loads yielded, 

calculations by hand was used to find the right size for every part of the construction. The 

result showed that using a glulam frame is a reasonable alternative to other construction 

materials for the 15-storey tall building which were calculated. This gave at the same time a 

unique and attractive appearance to the building. The calculated building and two similar 

buildings were placed on the property and an architectural 3D view was produced.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Byggsektorn står för ca 40 % av världens växthusgasutsläpp, vilket innebär att det finns 

mycket att göra inom området. Cementproduktionen står för 5 % av koldioxidutsläpp i 

världen. Om betong skulle ersättas med trä skulle koldioxidutsläppen minska med 13 

gånger/m³ (Westerlund 2012). 

Trä har även visat sig fördelaktigt mot stålkonstruktioner. Bruce Lippke, professor vid 

University of Washington har visat att vid ett byte från stål till trästomme kan 

koldioxidutsläppen minska med 17 % (Westerlund 2012). 

Leif Gustavsson, forskare i byggteknik på Linnéuniversitetet i Växjö har studerat 

koldioxidutsläppen på ett fyravåningshus ur ett livscykelperspektiv. Jämförelsen mellan trä- 

och betongstomme visade på att trähuset kunde minska koldioxidutsläppen med 11-15 ton per 

lägenhet beräknat på 72 m² lägenheter. Detta motsvarar samma mängd koldioxidutsläpp som 

10 000 mil bilkörning (Westerlund 2012). 

Fram till 1994 fanns ett förbud i Sverige mot att bygga trähus med fler än 2 våningar på grund 

av brandrisken. Dessa bestämmelser ersattes när Sverige gick med i EU med 

funktionsbaserade regler och det blev därmed tillåtet att bygga höghus med trä. Brandrisken 

blir inte större med träbyggnation eftersom ett skyddande kolskikt hindrar branden från att 

förstöra den bärande kärnan i träet (Träguiden 2014). 

Pelar-balksystem och flerskiktsskivor (KL) kan dimensioneras för att klara 10-14 våningar. 

Studier har dock visat att dessa system kan klara upp mot 20-30 våningar, men för att detta 

skall fungera måste det utvecklas nya metoder för främst stabilisering då trä som byggmaterial 

har ett högt hållfasthetsvärde i förhållande till dess lätta vikt. Vikten kan dock medföra 

problem vid höga konstruktioner. Om egentyngden för huset och bottenplattan inte blir 

tillräcklig kan stjälpning uppstå (Gustafsson & Eriksson 2013).  

Vad som begränsar hur högt ett trähus kan byggas är stabiliteten. 30 våningar går att bygga 

men högre än så kan stabiliteten bli lidande eftersom trä är mycket lättare än betong. 

(Liljebäck, L-E 2013).  

Karlstad medverkar i projektet Trästad 2012. Detta är ett projekt där kommuner satsar mer på 

trä vid nybyggnation. Under projekttiden 2010-2012 har totalt 17 kommuner och 4 regioner 

anslutit sig till projektet och initiativtagarna hävdar att intresset för att bygga stort med trä 

ökar.  

Karlstad kommun har ingen träbyggnadsstrategi i dagsläget, det finns dock en motion under 

behandling som föreslår att en strategi skall tas fram. Teknik och fastighetsförvaltningen har 

tagit fram en rad riktlinjer för energi, miljö och material där de skriver: 
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”Trä ska användas i så stor utsträckning som möjligt då Teknik och fastighetsförvaltningen 

har som mål att användandet av byggmaterialet trä ska öka. Hänsyn ska dock tas till LCC i de 

fall underhållskostnaden för exempelvis fasadmaterial är hög.” (Westerlund 2012). 

 

Fören 1 består idag utav kontors- och förrådsbyggnader i en, respektive två våningar. Husen i 

närområdet är lamellhus i tre våningar. 

  

På det aktuella planområdet föreslås upprätta tre byggnader med maximalt 17, 10 och 6 

våningar med en exploateringsgrad för varje byggnad som avser bruttoarean. Förutom 

byggnaderna föreslås det att upprätta ett bjälklag över marken där det får byggas byggnader 

med en maximal höjd på tre meter. Största sammanlagda byggnadsarea för dessa hus får inte 

överstiga 60 m².  

 
  

1.2 Avgränsningar 

Då arbetet kommer att fokusera på limträ som byggnadsmaterial och den bärande 

konstruktionen kommer störst vikt ligga vid dimensionering av pelare, stag, balkar. Även 

bjälklagen kommer dimensioneras men dessa kommer utföras i massivträ. 

Grundkonstruktionen kommer inte att dimensioneras. Därför kontrolleras inte stjälpning och 

glidning i detta arbete. Infästningar kommer inte att dimensioneras men en tänkt 

konstruktionslösning kommer ritas i Revit. Hänsyn kommer inte tas till akustik. 

Förutom dimensionering kommer arbetet innehålla en arkitektonisk 3D visualisering av huset 

och kvarteret. Då trä ofta leder till stora dimensioner kan planlösning var en utmaning, därför 

kommer ett våningsplan att planeras. De grönytor som finns på tomten kommer inte planeras.  

De två husen med 9 respektive 6 våningar dimensioneras inte i detta examensarbete men de 

får samma utseende som det med 15 våningar som har dimensionerats. 

1.3 Problemformulering 

Hur kan de planerade höghusen i kvarteret Fören 1 i Karlstad konstrueras med 

limträträstomme för att uppfylla planprogrammets önskemål?  

1.4 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att visa de möjligheter som finns sett till utformning och 

dimensionering med limträträstomme för de föreslagna höghusen i kvarteret Fören 1, 

Karlstad. 

1.5 Mål  

Målet med arbetet är att planera tomten Fören 1, Karlstad enligt Karlstad kommuns detaljplan 

med tre bostadshus. Det högsta huset kommer att dimensioneras med limträstomme medan de 

två lägre husen endast kommer att ritas upp i arkitektoniskt syfte.  
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2. Teori 

2.1 Kvarteret Fören 1 

Orrholmen, även kallad ”den vita staden” förknippas med ljusa fasader och en tydlig identitet.  

En volymskiss av Mondo Arkitekter visar ett förslag på hur kvarteret kan komma att 

planeras(Figur 1). 

 

 
Figur 1. Tänkt utformning av kvarteret Fören 1 enligt planprogrammet.(Karlstads kommun 2016). 

 

Riktlinjer för bevarande av kulturvärdet har tagits fram i utredningen om Orrholmen och är 

följande: 

 ”Bevarande av befintlig stadsplanering med placering av byggnader, trafikseparering 

och stora grönytor korsade av gång- och cykelvägar.” (Karlstad kommun 2016). 

 ”Värnande om områdets värdefulla karaktär med hus i park och närheten till vatten.” 

(Karlstad kommun 2016). 

 ”Bevarande av karaktärsskapande utformning av bebyggelsen: ljusa, enkla 

byggnadsvolymer med platta tak placerade utefter områdets topografi.” (Karlstad 

kommun 2016). 

 ”Bevarande och underhållande av rekreationsytor och lekytor.” (Karlstad kommun 

2016). 

 ”De byggnader som är del av riksintresset ska löpande underhållas varsamt och med 

hänsyn till områdets karaktär.” (Karlstad kommun 2016). 

 ”Nybyggnationer och förändringar vid renovering ska anpassas i höjdplacering och 

utformning till riksintresseområdes byggnader och stadsplan. Tillägg och nya uttryck 

ska inte förhindras men anpassas så de inte förvanskar områdets karaktär”(Karlstad 

kommun 2016). 

 

Den högsta byggnaden som uppförs på tomten kommer att kunna ses från långt håll och den 

skall därför anpassas till Orrholmens karaktär med ljus fasad. 
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På grund av tomtens läge längs med Tullhusgatan finns det goda möjligheter för publik 

verksamhet. Om detta uteblir är det ändå viktigt att bottenvåningen mot Tullhusgatan och 

Näbbgatan blir tilltalande och inte utestängande. Fönster och dörrar ska därför utgöra minst 

40 % av bottenvåningens fasad mot Tullhusgatan och Näbbgatan. Fören 1 saknar idag 

grönytor. Därför ska det ovan bjälklag anordnas en mindre grönyta med plats för lek 

(Karlstads kommun 2016). 

 

2.2 Materialegenskaper 

Trä har en anisotrop struktur och har hög hållfasthet i förhållande till dess vikt (Burström 

2007). Den lätta vikten på trä påverkar leveranskostnader vid prefabricerade element. En 

dragbil med släpvagn kan köra ca 30 ton vilket motsvarar 65 m² betongplattor(tj=0,2m). 

Jämfört med massivträ kan samma bil köra 270 m². Vikten på träbyggnader har även 

ekonomiska fördelar. Då trä är ett lättare material än både betong och stål kan belastningen på 

undergrunden minska med 30-50% vilket innebär stora besparingar (Stehn 2008). 

Byggprodukten ”limträ” innebär att ett antal lameller av trä är hoplimmande och där 

fiberriktningen i lamellerna är parallella med längden av balken/pelaren. För raka lim 

träprodukter använder man oftast en lamelltjocklek på 45 mm. Vid krökta balkar eller pelare 

används en mindre tjocklek(Svenskt trä u.å.). 

8 augusti 2015 ändras reglerna för de hållfasthetsklasser som limträ tillverkas i. De tidigare 

hållfasthetsklasser CE ersattes med GL-klasser som GL28cs, GL28hs, GL30c och GL30h. I 

över- och underkant av en balk kan lamellerna ha ett högre hållfasthetsvärde då det är här det 

största tryck-och dragkrafterna uppstår, detta kallas kombinerat limträ och får beteckningen c. 

Om däremot alla lamellar har samma hållfasthet kallas det homogent och får beteckningen h. 

Motsvarigheten till CE L40 som var vanligast på svenska marknaden är GL30c. 

Beräkningsprogram skall vara uppdaterade enligt SS-EN 1408:2013(Svenskt trä u.å.). De 

olika klassernas hållfasthetsvärden är angivna i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Hållfasthetsvärden på limträklasser(Svenskt trä u.å.). 
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2.3 Fackverk/ramverk 

Med fackverk kan man på ett materialeffektivt sätt bygga stora träkonstruktioner. Ett fackverk 

består av raka stänger som är sammanfogade i knutpunkter. Stängerna är till största delen är 

belastade av tryck- och dragkrafter. Knutpunkterna anses vara friktionsfria leder där det inte 

uppstår något moment. Det finns främst tre olika slags fackverkssystem med diagonala stag: 

Simpla diagonala stag(a), X eller Kryss stag(b) och K stag(c). I Figur 2 visas de olika 

systemen(Markuz & Zhao 2014). 

 

Figur 2. Tre olika fackverkssystem. 
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Krysstag består av två diagonala stag som samverkar för att uppta krafter. Beroende på vart 

ifrån den horisontala lasten kommer ifrån kommer ett stag få dragkrafter medan det andra får 

tryckkrafter. Eftersom stagen samverkar är detta det system som kräver minst dimension på 

stagen. 

K-stag bidrar till en kortare knäcklängd än det simpla diagonala stagen. Nedböjningen på 

balkarna blir även mindre i detta system då dessa bärs upp av stagen(Markuz & Zhao 2014). 

3. Metod 

 

3.1 Förundersökning 

En tomt med rätt förutsättningar för att uppföra ett höghus på eftersöktes. Kontakt med 

Karlstads kommun gav upphov till flera alternativ. Det bästa alternativet fanns i stadsdelen 

Orrholmen på kvarteret Fören 1. Enligt detaljplanen skall tre hus och ett bjälklag med 

grönområde uppföras(Figur 3). 

 

 

 
 

Figur 3. Detaljplan för Fören 1.(Karlstads Kommun 2016) 

Huset som skall dimensioneras väljs till det område där max 17 våningar får uppföras med en 

bruttoarea på 5600 m². För att utnyttja marken bestäms att huset ska vara 15 våningar med en 

våningsarea på ca 18x20 m² och där med en bruttoarea på 5400 m². Våningsplanen sätts till 4 

m höga och byggnaden får då en total byggnadshöjd på 60 m. En grundkarta från Karlstad 

kommun inskaffades och en preliminär situationsplan ritades för att planera tomten(Figur 4). 
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Figur 4. Situationsplan Fören 1. 

Husets utformning bestämdes efter planprogrammets önskemål att ha en ljus fasad och flackt 

tak. Balkonger i sydlig och nordlig riktning för att inte utsikten skall blockeras av de övriga 

två husen på tomten. Balkongerna beslutades även att bli inbyggda i konstruktionen istället 

för konsolbalkar för att minska påfrestningarna på bjälklaget. På norra långsidan mot 

Näbbgatan kommer bottenvåningens fasad att utrustas med stora fönsterytor enligt 

planprogrammet. Entré för de boende kommer bli lokaliserad på den södra långsidan som 

vetter mot innegården. Trapphuset här blir ljust och öppet med en fönsterfasad. Ett första 

utkast av husets utformning ritades upp(Figur 5). 



 

13 
 

 

Figur 5. Vision för utformning av huset. 

 

Eftersom egentyngd för ytter-och innerväggar skall tas med i beräkningarna måste positionen 

för dessa planeras innan beräkningarna kan påbörjas. Det beslutades för att byggnaden 

kommer ha fyra lägenheter på varje plan, två stycken mindre på ca 60 m² och två större på ca 

90 m²(Figur 6). 
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Figur 6. Preliminär placering av ytter-och innerväggar. 

3.2 Laster 

3.2.1 Egentyngd 

Den karaktäristiska egentyngden, Gk för ett material bestäms av byggdelens volymenhet, 

ytenhet eller längdenhet och dess tunghet som ofta anges i kN/m³. Egentyngden skall 

behandlas som permanent bunden last(Rehnström & Rehnström 2014). Dimension på balkar, 

pelare, inner- och yttervägg antags och beräknas(Bilaga 1, tabell 10-12). 

Egentyngden för balkar och diagonal pelare blir en linjelast genom formeln: 

Gkbalk = b*h*ϒ 

Egentyngd för vertikalpelare blir en punktlast genom formeln: 

Gkpelare = b*h*L*ϒ 

Egentyngd för bjälklag blir en arealast genom formeln:   

Gkbjälklag = tj*ϒ  

Där:  

ϒ = tungheten för materialet, angett i kN/m³ eller kN/m²  

b = bredden på balk eller pelare 

h = höjden på balk eller pelare 

L = längden på pelaren 

tj = tjockleken på bjälklaget 

   

Egentyngd för yttervägg och innervägg bestäms genom att addera alla ingående byggdelar till 

en linjelast. Egentyngd för tak bestäms till 0,3 kN/m² plåttak(Träguiden 2014).  
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3.2.2 Nyttig last 

Vertikala laster av personer och inredning antas bestå av en utbredd last, qk eller koncentrerad 

last, Qk(Tabell 2). Utbredda nyttiga laster kan reduceras med reduktionsfaktorn αA. För 

kateogri A, B och E beräknas αA enligt formeln(Rehnström & Rehnström 2014): 

 

 αa =
5

7
 𝛹0 + 

𝐴0

𝐴
≤ 1,0     

Där: 

Ψ0 = Reduktionsfaktor 

A0 = Referensarea, 10 m
2 

A = Belastad area 

       Tabell 2. Karaktäriska laster och reduktionsfaktorer för nyttig last(Rehnström & Rehnström  2014) 

Kategori 

qk 

[kN/m2] 

Qk 

[kN] Ψ0 Ψ1 Ψ2 

A: Rum och utrymmen i bostäder      1 0,5 0 

Bjälklag 2 2       

Trappor 2 2       

Balkonger 3,5 2       

Vindbjälklag 1 1 1,5       

Vindbjälklag 2 0,5 0,5       

B: Kontorslokaler  2,5 3 1 0,5 0 

C: Samlingslokaler     1 0,7 1 

C1: Utrymmen med bord etc t ex lokaler i 

skolor caféer, restauranger, matsalar, 

läsrum, receptioner 2,5 3       

C2: Utrymmen med fasta sittplatser t ex 

kyrkor teatrar eller biografer, 

kenferenslokaler, föreläsningssalar, 

samlingslokaler, väntrum samt väntsalar 

på järnvägsstationer 2,5 3       

C3: Utrymmen utan hinderför människor i 

rörelset ex museer, utställningslokaler etc 

samt kommunikationsutrymmen i 

offentliga byggnader, hotell, sjukhus och 

järnvägsstationer 3 3       

C4: Utrymmen där fysiska aktiviteter kan 

förekomma t ex danslokaler, 

gymnastiksalar, teaterscener 4 4       

C5: Utrymmen där stora folksamlingar 

kan förekomma t ex i byggnader avsedda 

för offentliga sammanskomster såsom 

konserthallar, sporthallar inklusive 

ståplatsläktare, terrasser samt 

kommunikationsutrymmen för plattformar 

till järnvägar 5 4,5       

D: Affärslokaler     1 0,7 1 

D1: Lokaler avsedda för detaljhandel 4 4       

D2: Lokaler i varuhus 5 7       
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Nyttig last för bjälklag och balkonger beräknas(Bilaga 1). 

 

3.2.3 Snölast  

Snölast, s anses som en variabel last och bunden last. Denna beräknas som en vertikal last mot 

en horisontalprojektion av taket. Snölasten bestäms med formeln:  

s = µ Ce Ct sk      

Där: 

µ = formfaktor som beror av takytans form och risk för snöanhopning. 

Ce = exponeringsfaktor som beror av topografin i omgivningen. 

Ct = termisk koefficient som beror av energiförluster genom taket. 

sk = karaktäristiska värde för snölast på mark. Hämtat från karta över Sveriges snözoner(Figur 

7). 

Formfaktorn µ bestäms genom flera faktorer så som taklutning, takform och vindpåverkan. 

Då en byggnad har en taklutning mindre än 30 grader används µ1=0.8. 

Ce i normala fall sätts till 1.0. Är byggnaden mycket utsatt för vind får Ce värdet 0.8, är 

däremot byggnaden skyddad mot vind av andra byggnader eller höga träd från Ce värdet 1.2. 

Den termiska koefficienten Ct är normalt 1.0. I fall där det sker stora energiförluster får Ct ett 

lägre värde och vice versa(Rehnström& Rehnström 2014). Snölastens 

reduktionsfaktorer(Tabell 3) är beroende på hur stor den karaktäristiska snölasten på mark är.  

 

 

 

Figur 7. Snölast på mark i Sverige(Eurocodesoftware u.å.) 

 



 

17 
 

 

 

Tabell 3. Reduktionsfaktorer för snölast(Rehnström & Rehnström 2014) 

Snölast Ψ0 Ψ1 Ψ2 

sk ≥3kN/m2 0,8 0,6 0,2 

2,0 ≤ sk < 3,0kN/m2 0,7 0,4 0,2 

1,0≤ sk <2,0kN7m2 0,6 0,3 0,1 

 

Snölast på tak beräknas(Bilaga 1). 

3.2.4 Vindlast 

Vindlast är den mest komplicerade lasten att beräkna då många aspekter måste tas hänsyn till. 

Karaktäristiskt värde på vindlasten, wk, beräknas genom formeln: 

wk = qp(z) (cpe + cpi)        

Där:  

qp(z) = karaktäristiskt hastighetstryck på höjden z för referenshastigheten(BF 2013). 

cpe  = är formfaktor för utvändig vindlast 

cpi  = är formfaktor för invändig vindlast 

Vad som måste beaktas för att bestämma qp(z) är placering av byggnad där referenshastighet, 

vb och terrängtyp är viktiga faktorer. Referenshastigheten hämtas från vindkarta(Figur 

8)(Rehnström & Rehnström 2014). 

 

Figur 8. Referenshastighet för vind i södra Sverige(Eurocode software u.å.). 
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Terrängtyperna är angivna 0-5. Dessa beskriver hur omgivningen ser ut runt byggnaden dvs. 

hur utsatt byggnaden är vind(Tabell 4). 

 

 

Tabell 4. Terrängtyper(Rehnström & Rehnström 2014). 

  Terräntyp z0[m] zmin[m] kr 

0 Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav 0,003 1 0,16 

I Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar 

vegetation och utan hinder 

0,01 1 0,17 

II Område med låg vegetation som gräs och enstaka 

hinder (träd, byggnader) med minsta inbördes avstånd 

lika med 20 gånger hindrens höjd 

0,05 2 0,19 

III Område täckt med vegetation eller byggnader eller 

enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 

20 gånger hindrens höjd (t ex byar, förorter och 

skogsmark) 

0,3 5 0,22 

IV Område där minst 15% av arean är bebyggd och där 

byggnadernas medelhöjd är >15 m 

1 10 0,23 

 

Formfaktorn för utvändig vindlast är kvoten mellan det aerodynamiska trycket på en yta och 

hastighetstrycket. Den beror på vindhastighet, vindriktning samt byggnadens form och 

storlek(Tabell 5). 
                        

Tabell 5. Formfaktorer för utvändig vindlast(Rehnström & Rehnström 2014). 

Zon A B C D E 

h/d cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 

5 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,8 1 -0,7 

1 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,8 1 -0,5 

≤0,25 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,7 1 -0,3 

  

Formfaktorn för invändig vindlast beror på öppningars storlek och fördelning över en 

byggnads omslutande areor. Till öppningar räknas små öppningar i form av öppna fönster, 

ventiler, skorstenar och så vidare, liksom generella otätheter runt fönster och dörrar. Detta 

värde kan sättas till +0,2 eller -0,3. (Isaksson et al. 2008, 2010). Vindlastens 

reduktionsfaktorer(Tabell 6) används i lastkombinationer. 
 

 

Tabell 6. Reduktionsfaktorer för vindlast(Rehnström & Rehnström 2014). 

Last Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Vindlast 0,3 0,2 0 
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För höga hus med h > 2b (höjden på huset är större än bredden multiplicerat med två) varierar 

vindlasten med höjden. 

Eftersom huset i detta examensarbete är 60m högt och har bredden 20m, det vill säga h>2b, 

varierar lasten med höjden på huset(Figur 9). Den understa och översta zonen av huset har 

höjden 20m eftersom bredden på huset är 20m. I mittersta zonen delas huset upp i smala 

strimlor med höjden hstrip, som bestäms med formeln: 

ℎ𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝 =  
ℎ−2𝑏

4
    

 

 

Figur 9. Vindlastens fördelning över höjden på byggnaden. 

Huset är placerat i terrängtyp III och referensvindhastigheten, vb, för Karlstad är 23 m/s. 

Formfaktor för invändig, cpi, och utvändig cpe, vindlast bestäms till 1,4 och det värdet gäller 

för alla höjder på byggnaden. Värdet för utvändig vindlast är -1,2(Tabell 5) och som 

formfaktor för invändig vindlast används värdet +0,2 för att ge det värsta värdet på cpe + cpi. 

Vid positivt inomhustryck är dessa formfaktorer riktade år samma håll vilket ger det värsta 

värdet 1,4(Figur 10). 
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Figur 10. Formfaktorer vid vindlast på ytor 

 

Vindlasten för de olika zonerna fås genom formeln: 

wk = qp(z) (cpe + cpi)        

Där: 

qp(z) är karaktäristiska hasighetstrycket 

cpe  är formfaktor för utvändig vindlast 

cpi  är formfaktor för invändig vindlast 

Hastighetstrycket och vindlasten för de olika zonerna beräknas (Bilaga 1. Tabell 13). 

Maximal förflyttning av byggnaden fås från Robot Strutural Analysis (Bilaga 2. Tabell 13) 

och värdet jämförs med den tillåtna maximala förflyttningen av höghus som ges av värdet 

h/300 där h är byggnadens höjd(Tjernberg 2015). 
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3.3 Revit Structure 

Ett pelar-balksystem uppförs. Detta består av 16m långa limträpelare i hållfasthetsklassen GL 

30c. På långsidorna har pelarna ett cc avstånd på 6172 mm och på kortsidorna ett cc avstånd 

på 8258 mm. Dessa pelare sträcker sig över 4 våningsplan och binds samman av limträbalkar 

i samma kvalité. Två pelare sätts i varje hörn för att infästningen mellan pelare och balk ska 

vara möjlig(Bilaga 5, Figur 36). 3D-bild på stomsystemet för plan 1-4(Figur 11-12). 

 

 

 

 

 

Figur 11. Pelar-balksystem plan 1 till plan 4. Figur 12. 3D-bild på stomsystemet plan 1-4. 

 

Två likadana sektioner placeras på höjden samt en sektion som sträcker över tre våningsplan. 

Byggnaden får nu 15 våningsplan och ett takplan med totala byggnadshöjden 60m(Figur 13). 
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Figur 13. Pelar-balksystem upp till takplan. 

Infästningen för bottenpelarna mot grundplattan anses vara fast inspänd medan resten av 

knutpunkterna anses vara ledade(Carling 2003).  

Massivträbjälklagsplattor placeras på varje plan i västlig till östlig riktning och får då en 

spännvidd på 6172 mm. Taket konstrueras av tre limträtakåsar som placeras på pelarna 

parallellt med långsidan samt limträbalkar vinkelrätt mot takåsarna med cc avstånd 1200 

mm(Figur 14).  
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Figur 14. Takkonstruktion med limträtakåsar och limträbalkar. 

K-stag monteras i konstruktionen(Figur 15) för att ta upp de horisontella krafter orsakade av 

vind. Infästningen mellan pelare och stag(Bilaga 5, Figur 37).  

 

Figur 15. K-stagens placering i alla riktningar. 
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Egentyngden för pelarna placeras ovanpå varje pelare dvs. på våningsplan 5, 9, 12 och 16 i 

pelar-balksystemet som en punktlast. Egentyngden för balkarna placeras på varje balk på alla 

våningsplan som en linjelast. Egentyngden för bjälklagen placeras på alla våningsplan som en 

arealast. Egentyngden för taket placeras som en area last på takplanet. Egentyngden för ytter-

och innerväggar placeras som linjelaster som planerats enligt arkitektritningen. Alla 

egentyngder är nu utplacerade(Figur 16).   

 

Figur 16. Placering av egentyngder på ett våningsplan. 

Reducerad nyttiglast för bostadsytor(Kategori A) placeras på varje våningsplan exklusive 

takplan och nyttiglast för balkonger(Kategori A) placeras på balkongerna. Lasterna placeras 

som arealaster(Figur 17). 
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Figur 17. Placering av nyttiglast på balkong och bostadsyta. 

Snölasten placeras på takplanet som en arealast(Figur 18). 

 

Figur 18. Placeringav snölast som en arealast på takplanet. 
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Vindlasten placeras på den ena långsidan uppdelad som sex olika laster(Figur 19). 

 

Figur 19. Placering av vindlast på södra långsidan. 

3.4 Lastkombinationer 

3.4.1 Brottgränstillstånd 

När flera olika laster är aktuella väljs den last som huvudlast som ger störst lasteffekt. Alla 

vertikala laster från bjälklag och tak adderas. Vanligtvis är snölast som huvudlast 

dimensionerade för vindsbjälklaget och vertikala bärverk på översta våningen om de belastas 

av takstolar. För övriga våningar är normalt nyttig last som huvudlast 

dimensionerande(Källsner & Girhammar 2009). 

För att dimensionera en konstruktion för inre brott eller stora deformationer som leder till 

brott ska den dimensionerande lasteffekten ≤ den dimensionerande bärförmågan. Vid kontroll 

av detta används formlerna (B1a) och (B2a). Det största värdet av de två kombinationerna 

används sedan i vidare beräkningar(Rehnström & Rehnström 2014). 

Brottgränstillstånd brott i konstruktionen 

(B1a) 𝑄𝐸𝑑 = 1,35 𝛾𝑑 𝐺𝑘 + 1.5 𝛾𝑑 𝛹0,1 ,1 + 1,5 𝛾𝑑 ∑𝑖 > 1 𝛹0, 𝑖 𝑄𝑘, 𝑖  

(B2a) 𝑄𝐸𝑑 = 0,89 𝑥 1,35 𝛾𝑑 𝐺𝑘 + 1.5 𝛾𝑑 𝑄𝑘, 1 + 1,5 𝛾𝑑 ∑𝑖 > 1 𝛹0, 𝑖 𝑄𝑘, 𝑖 
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Där: 

γd = Faktor för säkerhetsklass 

Gk = Egentyngd 

ψ = Reduktionsfaktor 

Qk,1 = Huvudlast 

Qk,i = Bilast 

3.4.2 Brottgränstillstånd vid olycka 

Dimensionering för byggnadsdelar med avseende på brand beräknas med formeln(Rehnström 

& Rehnström 2014): 

𝑄𝑑 = 𝐺𝑘 + 𝛹1,1𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛹2,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝑖<1      

Där: 

Gk = Egentyngd 

ψ = Reduktionsfaktor 

Qk,1 = Huvudlast 

Qk,i = Bilast 

3.4.3 Deformationer i bruksgränstillsånd 

Nedböjningsberäkningar utförs i bruksgränstillstånd ”tillfällig olägenhet” med 

formeln(Rehnström & Rehnström 2014): 

𝑄𝐸𝑑 =  𝐺𝑘 +  𝛹1,1 𝑄𝑘, 1 + ∑𝑖 > 1 𝛹2, 𝑖 𝑄𝑘, 𝑖    

 

 Där: 

Gk = Egentyngd 

ψ = Reduktionsfaktor 

Qk,1 = Huvudlast 

Qk,i = Bilast 

Sviktkontroll för golvbjälkar utförs genom att belasta den fritt upplaggda balken med en 

punktlast på 1 kN på dess mittpunkt och beräkna dess nedböjning med formeln:  

𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝑦𝑚𝑖𝑡𝑡 =
𝑃𝑙³

48 𝐸𝐼
   

Där: 

I = tröghetsmomentet      

ymax = ymin = Maximal nedböjning 

P = 1 kN punklast 

l = Balklängden 

E = E-modul 

 

Nedböjningen får då vara max 1,5 mm(Rehnström & Rehnström 2014)(Bilaga 2 Tabell 14).
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Alla lastkombinationer förs in i Revit Structure(Figur 20). Kombinationerna ser ut att avvika 

från de beskrivna ovan, anledningen till detta är att Revit automatiskt utför beräkningar som 

tex. 1,35x0,89 = 1,2015 etc. 

 

Figur 20. Lastkombinationer i Revit Structure. 

3.5 Robot Structural Analysis 

Filen är nu redo för att analyseras i Robot Structure Analysis. Efter beräkning i programmet 

kan krafter, moment, nedböjning, och förflyttning för varje konstruktionsdel och för varje 

lastkombination avläsas.  

För vertikala pelare avläses den pelare med störst normalkraft och dess moment, samt den 

pelare med störst moment och dess normalkraft i brottgränstillstånd och för brand. Stagen 

avläses på likadant sätt som de vertikala pelarna. För golvbalkar, takbalkar och takåsar avläses 

det största moment och största tvärkraft i brottgränstillstånd, brand samt maximala nedböjning 

i bruksgränstillstånd. 

Nedböjningen för bjälklagen avläses från robot i bruksgränstillstånd. Bjälklagens moment och 

tvärkraft beräknas för hand i brottgränstillstånd då Robot Structural Analysis inte visar dessa 

värden. 
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I Robot Structural Analysis avläses också byggnadens maximala förflyttning, egenfrekvens 

och dess totala massa. 

3.6 Dimensionering av byggdelar 

Alla dimensioneringsberäkningar görs i Excel och resultat på krafter och moment fås från 

Robot Structural Analysis(Bilaga 2, Tabell 12). 

3.6.1 Dimensionering av pelare 

Dimensionering av rak pelare med avseende på maximal kraft och maximalt moment sker 

enligt nedanstående dimensioneringsstrategi.  

 

Förhållandet mellan pelarens momentkapacitet och det verkliga momentet som uppstår i 

pelaren adderat med förhållandet mellan pelarens tryckkraftskapacitet och den verkliga 

normalkraften i pelaren får inte överstiga värdet 1,0(Rehnström & Rehnström 2014). 

𝑀𝑅𝑑

𝑀𝐸𝑑
+

𝑁𝑅𝑑

𝑁𝐸𝑑
≤ 1,0 

Tryckkraftskapaciteten beräknas genom följande formel där A är tvärsnittsarean. 

𝑁𝑅𝑑 = 𝑘𝑐𝑓𝑐𝑑𝐴 

För att beräkna kc som är en reduktionsfaktor för pelarens instabilitet och beräknas först 

pelarens relativa slankhet 𝜆𝑟𝑒𝑙. 𝜆 är förhållandet mellan pelarens knäckningslängd, 𝐿𝑐𝑟, och 

pelarens tröghetsradie 𝑖. 𝑓𝑐,0, är pelarens tryckhållfasthet och 𝐸0,05 är 

elasticitetsmodulen(Rehnström & Rehnström 2014). 

𝜆 =
𝑙𝑐𝑟

𝑖
 

𝜆𝑟𝑒𝑙 =
𝜆

𝜋
√

𝑓𝑐,0,𝑘

𝐸0,05
 

Faktorn 𝑘 bestäms genom formeln nedan. För limträ är värdet på 𝛽𝑐 = 0,1.  

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

𝑘𝑐 =
1

𝑘 + √𝑘2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙
2

 

𝑓𝑐𝑑 är dimensionerande värdet på tryckhållfastheten. 𝑘𝑚𝑜𝑑är en korrektionsfaktor som tar 

hänsyn till vilken typ av trämaterial som används, vilken klimatklass som pelaren befinner sig 

i samt vilken lastvarighetsklass som råder. 𝛾𝑀är en partialkoefficient för olika trämaterial och 

𝑓𝑐𝑘är det karaktäristiska värdet på tryckhållfastheten(Rehnström & Rehnström 2014). 

𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
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Momentkapaciteten beräknas enligt följande formel där 𝑓𝑚𝑘 är karaktäristiskt värde på 

böjhållfastheten. 

𝑀𝑅𝑑 =
𝑓𝑚𝑘𝑘𝑚𝑜𝑑𝑏ℎ2

6𝛾𝑀
 

(Bilaga 2 Tabell 15-16). 

Kontroll av pelare med avseende på brand sker enligt följande metod. Efter brand bör halva 

bredden av en konstruktion vara kvar. Den dimensionerande olyckslasten ska kunna bäras av 

den kvarvarande sektionen(Rehnström & Rehnström 2014).  

Förkolningsdjupet beräknas genom formeln: 

def = β0 t + d0      

Där:  

β0 = 0,7 mm/min för limträ 

β0 = 0,8 mm/min för konstruktionsvirke 

t = tid i minuter 

d0 = min{
0,35𝑡 [𝑚𝑚]

7𝑚𝑚
 

Det effektiva böjmotståndet 𝑊𝑒𝑓 beräknas med nedanstående formel där effektiv bredd och 

höjd beräknas genom att förkolningsdjupet subtraheras(Rehnström & Rehnström 2014). 

𝑊𝑒𝑓 =
𝑏𝑒𝑓ℎ𝑒𝑓

2

6
 

𝑏𝑒𝑓 = 𝑏 − 𝑑𝑒𝑓 

ℎ𝑒𝑓 = ℎ − 𝑑𝑒𝑓 

Pelaren kontrolleras därefter för normalkraft och böjande moment. 

𝑀𝑅𝑑

𝑀𝐸𝑑
+

𝑁𝑅𝑑

𝑁𝐸𝑑
≤ 1,0  

Momentkapaciteten beräknas genom formeln nedan. 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑓𝑚𝑑𝑊𝑒𝑓 

𝑓𝑚𝑑är det dimensionerande värdet på böjhållfastheten och beräknas med följande formel där 

𝑓𝑚𝑘är det karaktäristiska värdet på böjhållfastheten. 

𝑓𝑚𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
𝑓𝑚𝑘 
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𝑁𝑅𝑑 = 𝑘𝑐𝑓𝑐𝑑𝑏𝑒𝑓ℎ𝑒𝑓 

𝜆 =
𝐿𝑐𝑟

𝑖
 

𝜆𝑟𝑒𝑙 =
𝜆

𝜋
√

𝑓𝑐,0,𝑘

𝐸0,05
 

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

𝑘𝑐 =
1

𝑘 + √𝑘2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙
2

 

𝑓𝑐𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
𝑓𝑐𝑘 

(Bilaga 2, Tabell 17). 

3.6.2 Dimensionering av stag 

Dimensionering av diagonala stag med avseende på tryckkraftskapacitet och brand sker enligt 

samma metod som för vertikala pelare. Eftersom det uppstår dragkrafter i stagen kontrolleras 

även dragkraftkapaciteten enligt följande metod. 𝐴𝑒𝑓 är effektiv tvärsnittsarea och 𝑓𝑡𝑑 är 

dimensionerande värde på draghållfastheten.  

𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑡,𝑅𝑑 

𝐹𝑡,𝐸𝑑

𝐴𝑒𝑓
≤ 𝑓𝑡𝑑 

𝑓𝑡𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
𝑓𝑡𝑘 

Kontroll av stag med avseende på brand sker på samma sätt som för vertikala pelare(Bilaga 2 

Tabell 18-21). 

3.6.3 Dimensionering av balk 

Dimensionering av balk med avseende på böjmoment utan vippningsrisk, tvärkraft och brand 

sker enligt följande metod.  

 

Momentkapaciteten ska vara större än momentet som uppstår i balken. 𝑓𝑚𝑑 är 

dimensionerande värde på böjhållfastheten och 𝑓𝑚𝑑 är det karaktäristiska värdet. 𝑊 är 

böjmotståndet(Rehnström & Rehnström 2014). 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑 = 𝑓𝑚𝑑𝑊 

𝑓𝑚𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
𝑓𝑚𝑘 
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𝑊 =
𝑏ℎ2

6
 

(Bilaga 2 Tabell 22). 

Beräkning av böjmoment med vippningsrisk sker på samma sätt som ovan fast multiplicerat 

med en reduktionsfaktor, 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡. 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑 = 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡𝑓𝑚𝑑𝑊 

𝑓𝑚𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
𝑓𝑚𝑘 

𝑊 =
𝑏ℎ2

6
 

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 = √
𝑓𝑚𝑘

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡
 

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 =
0,78𝑏2

ℎ𝐿𝑒𝑓
𝐸0,05 

𝐿𝑒𝑓 = 0,9L för fritt upplagd balk med jämt utbredd last 

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 = 1,0 för 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 ≤ 0,75 

(Bilaga 2 Tabell 23). 

Beräkning av tvärkraftskapacitet sker enligt följande metod. För rektangulära tvärsnitt gäller: 

𝜏𝑣𝐸𝑑 = 1,5
𝑉𝐸𝑑

𝑏𝑒𝑓ℎ
≤ 𝑓𝑣𝑑 

Där 𝑉𝐸𝑑 är tvärkraften som uppstår i balken, 𝑏𝑒𝑓 är effektiv bredd, h är höjden och 𝑓𝑣𝑑 är 

dimensionerande värde på längsskjuvhållfastheten.  

𝑓𝑣𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
𝑓𝑣𝑘 

𝑏𝑒𝑓 = 𝑘𝑐𝑟𝑏 

𝑘𝑐𝑟 = 0,67 för limträ och konstruktionsvirke 

(Bilaga 2 Tabell 24).  

Kontroll av balkar med avseende på brand sker enligt följande metod. Se avsnitt 3.5.1 

Dimensionering av pelare för förklaringar. 

𝑀𝑅𝑑 ≥ 𝑀𝐸𝑑 
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𝑀𝑅𝑑 = 𝑓𝑚𝑑𝑊𝑒𝑓 

𝑓𝑚𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
𝑓𝑚𝑘 

def = β0 t + d0  

𝑏𝑒𝑓 = 𝑏 − 𝑑𝑒𝑓 

ℎ𝑒𝑓 = ℎ − 𝑑𝑒𝑓 

𝑊𝑒𝑓 =
𝑏𝑒𝑓ℎ𝑒𝑓

2

6
 

(Bilaga 2 Tabell 25). 

3.6.4 Dimensionering av bjälklag  

Dimensionering av bjälklag med avseende på böjmomentkapacitet utan vippningsrisk, 

tvärkraftskapacitet och brand utförs på samma sätt som dimensioneringen av balkarna.  

Utöver detta kontrolleras nedböjning i bruksgränstillstånd. Vilken maximal nedböjning som 

gäller fås från Robot Structural Analysis. Detta värde jämförs med det godtagbara värdet för 

nedböjning av golvbjälklag som är L/300, där L är längden på bjälklaget(Bilaga 2, Tabell 26-

29). 

3.6.5 Dimensionering av takbalk  

Dimensionering av takbalkar med avseende på böjmomentkapacitet utan vippningsrisk 

eftersom ingen risk för vippning föreligger, tvärkraftskapacitet och brand utförs på samma sätt 

som dimensioneringen av balkarna(Bilaga 2 Tabell 30-34). 

3.6.6 Dimensionering av takås 

Dimensionering av takåsar med avseende på böjmomentkapacitet, tvärkraftskapacitet och 

brand utförs på samma sätt som dimensioneringen av balkarna(Bilaga 2 Tabell 35-37). 

3.7 Stabilitet och maximal acceleration 

Det är viktigt att kontrollera så att det inte finns risk för stora svängningar i höga byggnader 

eftersom det kan uppfattas som obehagligt av de som bor där. För att veta hur huset uppträder 

vid hårda vindar beräknas vibrationer och svängningar (Bengtsson 2016).  

Egenfrekvensen för höga byggnader kan enligt Eurokoden beräknas som 46/h, där h är 

byggnadens höjd. Problemet med den här metoden är att den inte tar hänsyn till vilket 

material som används eller hur höga varje våningsplan är. Metoden fungerar på byggnader 

med betong- eller stålstomme men inte med trästomme. På grund av osäkerheten i metoden 

gällande träkonstruktioner måste egenfrekvensen beräknas på ett annat sätt. (Tjernberg 2015). 

Den internationella standarden SS-ISO 10137:2008 gäller som svensk standard. Standarden 

visar hur accelerationen förhåller sig till egenfrekvensen för att det inte ska uppfattas som 

obehagligt för de som ska bruka byggnaden. Beräknat värde på accelerationen bör inte hamna 

över kurvan i figuren(Figur 21). 
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Figur 21. Uppskattade kurvor för vind-inducerade vibrationer på byggnader i en horisontalriktning för en 1-års 

återkomstperiod. 1) Kontor. 2) Bostäder. f0 är egenfrekvens. A är toppacceleration(SIS 2008).  

De första moderna och egenfrekvenser för en byggnad beskriver hur en byggnad rör sig. Figur 

22 visar de första fyra moderna för ett 20-våningshus. Den första moden behandlar den lägsta 

frekvensen och de högre moderna behandlar en stegrande frekvens. Vindpustar har en relativt 

låg frekvens i jämförelse med egenfrekvensen för huskonstruktioner och överstiger den lägsta 

moderns vibration. Samtidigt är vidpustarnas våglängder stora jämfört med de flesta 

byggnader, detta leder till att den aerodynamiska tryckfördelningen inte stämmer överens med 

de högre moderna och används därför inte i beräkningar som denna. På grund av detta är det 

vanligtvis nödvändigt att endast räkna på den första moden när vibrationsberäkningar utförs. 

(D. Boggs & J. Dragovich) 

 
 

Figur 22. De första fyra moderna för ett 20-våningshus. (D. Boggs & J. Dragovich) 
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Egenfrekvens för byggnaden fås från Robot Structural Analysis i första moden(Figur 23). 

 

Figur 23. Egenfrekvens för första moden. 

Den maximala accelerationen kan beräknas genom följande metod (SIS 2005), där Ẍ𝑚𝑎𝑥(𝑧) är 

accelerationen på höjden z, 𝑘𝑝 är en toppfaktor och 𝜎Ẍ(𝑧) är accelerationens 

standardavvikelse på höjden z. 

Ẍ𝑚𝑎𝑥(𝑧) = 𝑘𝑝𝜎Ẍ(𝑧) 

𝑘𝑝 beräknas med nedanstående formel, där v är skenbar frekvens(apparent frequency) och T= 

600s och är medeltiden för vindhastigheten(Handa 2006). 
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𝑘𝑝 = √2 ln(𝑣𝑇) +
0,6

√2 ln(𝑣𝑇)
 

För att beräkna v används följande formel: 

𝑣 = 𝑛1,𝑥

𝑅

√𝑅2 + 𝐵2
  

𝑛1,𝑥 är egenfrekvensen och värdet fås från Robot Structural Analysis. 

𝐵2  är den kvasi statiska delen av standardavvikelsen och kan sättas till 1,0 eftersom det inte 

kommer göra att belastningarna ökar märkbart(Handa 2006). 

𝑅2 är den dynamiska delen av standardavvikelsen och beräknas med följande formel: 

𝑅2 =
2𝜋𝐹𝜙ℎ𝜙𝑏

𝛿𝑠 + 𝛿𝑎
 

F är vindkraftsspektrumet och beräknas med nedanstående formel: 

𝐹 =
𝑦𝑐

(1 + 70,8𝑦𝑐
2)5/6

 

𝑦𝑐 beräknas med följande formel: 

𝑦𝑐 =
150𝑛1,𝑥

𝑣𝑚(𝑧)
 

𝜙ℎ och 𝜙𝑏 är storlekseffekten för höjden respektive bredden och beräknas med följande 

formler: 

𝜙ℎ =
1

1 +
2𝑛1,𝑥ℎ
𝑣𝑚(ℎ)

 

𝜙𝑏 =
1

1 +
3,2𝑛1,𝑥𝑏
𝑣𝑚(ℎ)

 

𝑣𝑚(ℎ) är medelvindhastigheten och måste räknas om från 50-års återkomsttid till 1-års 

återkomsttid vilket kan göras genom nedanstående formel: 

𝑣𝑚(ℎ) = 𝑣𝑚,1(ℎ) = 0,62 ∗ 𝑣𝑚,50(ℎ) 

𝛿𝑠 är den mekaniska dämpningen och kan sättas till 0,06(Tjernberg 2015) 

𝛿𝑎 är den aerodynamiska dämpningen uttryckt som logaritmiskt dekrement. Värdet på 𝛿𝑎 kan 

vid lägsta egenfrekvensen vid svängning i vindriktningen uppskattas med formeln nedan. 
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𝛿𝑎 =
𝑐𝑓𝜌𝑏𝑣𝑚(𝑧)

2𝑛1,𝑥𝑚𝑒
 

𝑐𝑓 är formfaktorn för kraft för bärverksdelar med rektangulärt tvärsnitt och kan beräknas med 

formeln nedan där 𝛹𝑟 är reduktionsfaktor för kvadratiska tvärsnitt med avrundade hörn och 

𝛹𝜆är reduktionsfaktor som tar hänsyn till strömning över bärverksdelens ändar. 

𝑐𝑓 = 𝑐𝑓,0𝛹𝜆𝛹𝑟 

Accelerationens standardavvikelse 𝜎Ẍ(𝑧) beräknas genom följande formel där 𝐼𝑣 är 

intensiteten av turbulens och 𝜙1,𝑥(𝑧) är modformen. 

𝜎Ẍ(𝑧) =
3𝐼𝑣(ℎ)𝑅𝑞𝑚(ℎ)𝑏𝑐𝑓𝜙1,𝑥(𝑧)

𝑚
 

𝐼𝑣 =
1

ln (
𝑧
𝑧0

)
 

𝜙1,𝑥(𝑧) = (
𝑧

ℎ
)

1,5

 

(Bilaga 3, Tabell 38 och Figur 27) 

4. Resultat 

4.1 Dimensioner på byggdelar 

Efter beräkningar med värden från Robot Structural Analysis på krafter, moment etc. har 

dimensioner tagits fram(Tabell 7). 

Tabell 7. Dimensioner på byggdelardelar i stommen. 

Byggdel Dimension 

 

Bredd [m] Höjd [m] 

Vertikal pelare 0,495 0,495 

Stag 0,36 0,36 

Balk 0,18 0,54 

Takbalk 0,14 0,36 

Takås 0,27 0,58 

Bjälklag 1,2 0,259 

 

4.2 Planering 

Utformning och placering av byggnader i kvarteret Fören 1, Karlstad ritas i Revit och visas i 

Figur 24. Utplacering av byggnaderna bildar en avskild innergård med grönytor och entréer 

för de boende. Bottenplanen för de tre husen har plats för verksamheter med stora fönsterytor 

som vetter mot Näbbgatan och Tullhusgatan. Framför det lägsta huset finns även plats för 
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uteservering. Innergården förses med grusgångar som ansluter till Tullhusgatan och 

Näbbgatan. 

 

 

Figur 24. Situationsplan Fören 1. 

 

Limträstommen bildar ett yttre ramverkskal som inte bara har bärande egenskaper utan också 

bidrar till en spännande design. Som visionen framhävde fick husen en ljus träfasad med 

liggande fjällpanel och ett flackt plåttak. Infällda balkongen bidrar till fri sikt i två vädersträck 

samt närhet till den nakna limträkonstruktionen(Figur 25). 
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Figur 25. Utformning och placering av byggnader. 

 

 

Byggnaderna får fyra lägenheter per våningsplan med två olika lägenhetstyper. Två stycken 

lägenheter med 1 r.o.k. som vetter mot söder samt två stycken lägenheter med 2 r.o.k. som 
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vetter mot norr. Alla lägenheter får en öppen planlösning som integrerar köken med 

vardagsrummen. Ett rymligt trapphus med plats för växter och möbler finns för att skapa en 

trevlig miljö för de boende(Figur 26).  

 

Figur 26. Planlösning för ett våningsplan. 

5. Diskussion 

Enligt de beräkningar som gjorts och de resultat som framkommit i examensarbetet bör 

stabiliteten vara tillräcklig. Ytterligare beräkningar kan dock göras eftersom 

grundkonstruktionen inte har dimensionerats. Om grundkonstruktionen inte kan 

säkerhetsställa att inte stjälpning eller glidning uppstår måste husets egentyngd ökas. Detta 

kan göras på flera sätt. Treet i Bergen, Norge har löst detta problem med betongbjälklag vilket 

troligtvis kan fungera på huset i detta projekt men skulle då förstöra konceptet om ett höghus 

helt i trä. En bättre lösning skulle vara att på något sätt förankra huset i berggrunden vilket 

skulle leda till att andra tyngre byggnadsmaterial inte skulle behöva användas. 
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Beräknat värde på accelerationen blev lågt jämfört med tillåtet värde enligt Eurokoden. 

Anledningen till varför det blivit så lågt kan bero på att trä används som byggmaterial. 

Eftersom det inte är lika vanligt att bygga höga byggnader med trä som betong eller stål så har 

kanske inte formlerna i SIS-standarden anpassats helt efter det. Resultatet valdes dock att 

presenteras i rapporten då det är en viktig aspekt vid byggnation av höga byggnader. Hur det 

låga värdet på accelerationen påverkar byggnaden negativt eller positivt har inte kunnat 

fastställas.  

Metoden som används i examensarbetet fungerar bra. Att använda Robot Structural Analysis 

och Excel för beräkningar är ett effektivt sätt för att spara tid om olika dimensioner på 

byggdelar måste testas för att hitta den rätta. Hade lastnedräkning och dimensionering utförts 

för hand hade det varit tidskrävande och arbetet hade inte fått så stor omfattning som det har i 

dagsläget. 

Robot Structural Analysis har en dimensioneringsfunktion där alla byggdelarna visas som 

överdimensionerade eller underdimensionerande. Eftersom den funktionen endast fungerar 

om man har stål som byggmaterial kunde den inte användas i examensarbetet. Om det hade 

fungerat även för trä så hade dimensineringen sannolikt gått smidigare. 

Husen på Fören 1, Karlstad kan uppföras på många sätt och med olika byggnadsmaterial. Med 

all kunskap det finns inom höga betong- och stålkonstruktioner är detta en mer beprövad 

lösning. Om Sveriges byggindustri i framtiden får mer erfarenhet av höga träkonstruktioner 

kommer trä som byggnadsmaterial med all säkerhet att utgöra majoriteten av byggnader i 

Sverige.  

Vid transport kan större volymer av materialet fraktas, till skillnad från betong och stål, vilket 

gör att energiåtgång och farliga utsläpp minskar. Trä är också ett förnyelsebart material som 

det finns oändlig tillgång till så länge uttaget är mindre eller lika stort som återtillväxten. 

Genom att använda trä som byggnadsmaterial kan byggnation ske på ett ansvarsfullt sätt. 

Vad som kan arbetas vidare med i framtiden om detta projekt skulle fortsatt skulle kunna vara 

att undersöka energiåtgången. Hur mycket energi som kan sparas om man väljer trä istället för 

betong eller stål som byggmaterial. Även ekonomiska vinningar i och med byggnation med 

trä skulle kunna undersökas.  Till sist kan även akustikproblematiken som kan uppstå i 

träbyggnader undersökas för huset i detta examensarbete. 
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6. Slutsatser 

Resultatet visar att angivna dimensioner på limträstommen är ett rimligt alternativ att använda 

för husen på Fören 1, Karlstad. Pelar-balksystemet som uppförts i arbetet är ett av många 

alternativ som husen på Fören 1 kan konstrueras med men konstruktionen är inte bara 

fördelaktig i miljösynpunkt mot andra byggnadsmaterial utan ger byggnaden ett unikt 

utseende.   

7. Tackord 

Stort tack till Karlstad Kommun som gav oss flera alternativ till tomter i Karlstad som skulle 

passa för vårt arbete. Även tack till Hasse Zimmerman, avdelningschef på Karlstads 

Miljöförvaltning för information om Karlstads träbyggnadsstrategi.  

Vi vill även tacka vår handledare Kenny Petterson som hjälpt oss under projektets gång. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Egentyngd 

Tabell 8. Egentyngder för. Balk, vertikal pelare, diagonal pelare och bjälklag. 

Byggdel Material Tunghet(kN/m²) Bredd(m) Höjd(m) Längd(m) Last Enhet 

Vertikal pelare Trä 5 0,495 0,495 16 19,6 kN 

Diagonal pelare Trä 5 0,36 0,36 x 0,6 kN/m 

Balk Trä 5 0,18 0,54 x 0,49 kN/m 

Bjälklag Trä 5 x 0,259 x 1,295 kN/m² 

Takbalk Trä 5 0,14 0,36 x 0,3 kN/m 

Takås Trä 5 0,27 0,58 x 0,8 kN/m 

 
Tabell 9. Egentyngd för yttervägg. 

Yttervägg                 

Material Byggdel Tunghet(kN/m³) Bredd(m) Längd(m) Höjd(m) CC(m) Utbredlast(kN/m) Antal 

Trä Ytterpanel 5 0,022 x 4 x 0,44   

Trä Spikläkt 5 0,022 0,045 4 0,6 0,033   

Asfaboard Vindskydd 10 0,012 x 4 x 0,48   

Mineralull Isolering 0,5 0,195 x 4 x 0,39   

Trä Regel 5 0,045 0,195 4 0,6 0,3   

Läkt Trä 5 0,022 0,045 x x 0,035 7 st 

Gips Innerbeklädnad 8 0,013 x 4 x 0,42   

Totalt             2,1   

 
Tabell 10. Egentyngd för innervägg. 

Innervägg                 

Material Byggdel Tunghet(kN/m³) Bredd(m) Längd(m) Höjd(m) CC(m) Utbredlast(kN/m) Antal 

Trä Regel 5 0,045 0,095 4 0,6 0,14   

Trä Sylll 5 0,045 0,095 x x 0,02   

Trä Takregel 5 0,045 0,095 x x 0,02   

Mineralull Isolering 0,5 0,095 x 4 x 0,2   

Trä Väggskiva 5 0,013 x 4 x 0,5 2 st 

Gips Innerbeklädnad 8 0,013 x 4 x 0,8 2 st 

Totalt             1,7   
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Nyttig last 

Bjälklag:  

Kategori A 

q = 2,0 kN/m² 

𝛼𝑎 =  
5

7
 Ψ0 +  

𝐴0

𝐴
≤ 1,0 

A = 18m*20m = 360 m² 

A0 = 10 m² 

Ψ0  = 0,7 

𝛼𝑎 =  
5

7
∗ 0,7 +  

10

360
= 0,53 

qk = q * αa = 2,0 * 0,53 = 1,06 kN/m² 

Balkonger:  

Kategori A 

qk = 3,5 kN/m² 

𝛼𝑎 =  
5

7
 Ψ0 +  

𝐴0

𝐴
≤ 1,0 

A = 1,5m*6,67m = 10 m² 

A0 = 10 m² 

Ψ0  = 0,7 

𝛼𝑎 =  
5

7
∗ 0,7 +  

10

10
= 1,5  Ingen reduktion 

qk = 3,5 kN/m² 

Snölast 

s = µ*Ce*Ct*sk 

µ = 0,8 

Ce = 1,0 

Ct = 1,0 

sk = 2,5 kN/m² 

 

s = 0,8 * 1,0 * 1,0 * 2,5 = 2,0 kN/m²  

Vindlast 

Tabell 11. Resultat av vindlast. 

Höjd, z 

[m]: 

Karaktäristiskt 

hastighetstryck, qp(z) 

[kN/m
2
]: 

Formfaktor, cpe + 

cpi: 

Vindlast, wk 

[kN/m
2
]: 

0-20 0,66 1,4 0,924 

25 0,71 1,4 0,994 

30 0,75 1,4 1,05 

35 0,79 1,4 1,106 

40 0,82 1,4 1,148 

40-60 0,92 1,4 1,288 
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9.2 Bilaga 2 
    

Tabell 12. Resultat på krafter och moment från Robot 

Byggdel Fall Med(kNm) Ned(kN) Ved(kN) Nedböjning(mm) 

Vertikal Pelare(största normalkraft) B2a Nyttig HL 45,8 2973,1     

Vertikal Pelare(största moment) B2a Vind HL 80,3 1369,6     

Vertikal Pelare(största normalkraft) 

Olycka Nyttig 

HL 20,6 1769,1     

Vertikal Pelare(största moment) Olycka Vind HL 31,2 686,2     

Stag(största normalkraft) B2a Vind HL 3,6 692,8     

Stag(största moment) B1a Vind HL 4,6 95,2     

Stag(största dragkraft) B2a Vind HL 0 -631,3     

Stag(största normalkraft) 

Olycka Nyttig 

HL 2,1 227     

Stag(största moment) Olycka Vind HL 2,7 57,8     

Golvbalk(största moment) B2a Nyttig HL 92,7   24,2   

Golvbalk(största tvärkraft) B2a Nyttig HL 92,4   42,2   

Golvbalk(största moment) 

Olycka Nyttig 

HL 55,1   24,7   

Golvbalk(maximal nedböjning) Bruks Nyttig HL 53,4   24,1 19 

Bjälklag Bruks Nyttig HL 19,6   11,8 21 

Takås B2a Snö HL 165,1   103,9   

Takås Olycka Snö HL 54,1   31,3   

Takbalk B2a Snö HL 37,2   16,4   

Takbalk Olycka Snö HL 12,2   5,38   

 

Tabell 13. Resultat för förflyttning, egenfrekvens och massa från Robot. 

Maximal Förflyttning 7 cm 

Egenfrekvens 0,77 Hz 

Byggnadens massa 1024985 kg 
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9.3 Bilaga 3 

Svikt 

Tabell 14. Sviktkontroll. 

ymax>1,5mm 

     Indata Beräkningar 

 L 8750 mm I 2361960000 mm^4 

 P 1000 N E 13000 MPa 

 b 180 mm ymax 0,455 mm < 1,5mm -> Ok! 

h 540 mm 

     

Pelare 

Tabell 15. Tryckkraftskapacitet vertikala pelare efter största kraft. 

Dimension Pelare   Beräkningar     

Höjd 0,495 m λ 28,0   

Bredd 0,495 m λrel 0,42   

Längd 4 m k 0,60   

Knäckningslängd 4 m kc 0,99   

Area 0,25   fcd 15,7 MPa 

Hållfasthet GL 

30c     Nc,Rd 3785 kN 

fck 24,5 MPa Mrd 317 kNm 

fmk 30 MPa W 0,02 m³ 

E0,05 10800 MPa       

Kmod 0,8   Ned 2973,08 kN 

ϒM 1,25   Med 45,77 kNm 

   

Ned/Nrd+Med/Mrd≤1,0 0,9 
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Tabell 16. Tryckkraftskapacitet vertikala pelare efter största moment. 

Dimension Pelare     Beräkningar     

Höjd 0,495 m λ 28,0   

Bredd 0,495 m λrel 0,42   

Längd 4 m k 0,60   

Knäckningslängd 4 m kc 0,99   

Area 0,25   fcd 15,7 MPa 

Hållfasthet GL 30c     Nc,Rd 3785 kN 

fck 24,5 MPa Mrd 317 kNm 

fmk 30 MPa W 0,02 m³ 

E0,05 10800 MPa       

Kmod 0,8   Ned 1369,6 kN 

ϒM 1,25   Med 80,33 kNm 

   

Ned/Nrd+Med/Mrd≤1,0 0,6 

  

Tabell 17. Brand vertikala pelare. 

Indata pelare, vertikal Beräkningar 

Hållfasthet 

GL30c   

    Bredd 0,495 m def 0,049 m 

Höjd 0,495 m bef 0,397 m 

β0 limträ 0,7 mm/min hef 0,397 m 

t 60 min fcd 17,64 MPa 

d0 7 mm  NRd 2752 kN 

kc 0,99   fmd 21,6 MPa 

kmod 0,9   W 0,0104 mm^3 

γm 1,25   MRd 225 kNm 

fck 24,5 Mpa 

   fmk 30 MPa 

   Dimensionering efter största kraft: Dimensionering efter största moment: 

Ned= 1762,6 kN 

 

Ned= 704,1 kN 

 Med= 20,16 kNm 

 

Med= 29,4 kNm 

 Ned/Nrd+Med/Mrd 0,7 Ok! Ned/Nrd+Med/Mrd 0,4 Ok! 
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Stag 

Tabell 18. Tryckkraftskapacitet stag efter största kraft. 

Dimension Stag   Beräkningar     

Höjd 0,36 m λ 107,3   

Bredd 0,36 m λrel 1,63   

Längd 11,15 m k 1,89   

Knäckningslängd 11,15 m kc 0,35   

Area 0,13   fcd 15,7 MPa 

Hållfasthet GL 

30c     Nc,Rd 712 kN 

fck 24,5 MPa Mrd 122 kNm 

fmk 30 MPa W 0,01 m³ 

E0,05 10800 MPa       

Kmod 0,8   Ned 692,8 kN 

ϒM 1,25   Med 3,57 kNm 

   

Ned/Nrd+Med/Mrd≤1,0 1,0 

  

Tabell 19. Tryckkraftskapacitet stag efter största moment. 

Dimension Stag     Beräkningar     

Höjd 0,36 m λ 107,3   

Bredd 0,36 m λrel 1,63   

Längd 11,15 m k 1,89   

Knäckningslängd 11,15 m kc 0,35   

Area 0,13   fcd 15,7 MPa 

Hållfasthet GL  

30c     Nc,Rd 712 kN 

fck 24,5 MPa Mrd 122 kNm 

fmk 30 MPa W 0,01 m³ 

E0,05 10800 MPa       

Kmod 0,8   Ned 95,21 kN 

ϒM 1,25   Med 4,6 kNm 

   

Ned/Nrd+Med/Mrd≤1,0 0,2 

  

Tabell 20. Dragkraftskapacitet stag. 

Indata pelare, stag   Beräkningar   

Bef 0,495 m Aef 0,25 m2 

Hef 0,495 m Ft,Rd 4778 kN 

Ftk 19,5 MPa Ft,Ed 628,3 kN 

   

Ft,Rd ≥ Ft,Ed Ok! 

  

  



 

51 
 

Tabell 21. Brand stag. 

Indata pelare, stag   Beräkningar     

Hållfasthet 

GL30c   

    Bredd 0,36 m def 0,049 m 

Höjd 0,36 m bef 0,262 m 

β0 limträ 0,7 mm/min hef 0,262 m 

t 60 min fcd 17,64 MPa 

d0 7 mm  NRd 1199 kN 

kc 0,99   fmd 21,6 MPa 

kmod 0,9   W 0,0030 mm^3 

γm 1,25   MRd 65 kNm 

fck 24,5 Mpa 

   fmk 30 MPa 

   Dimensionering efter största kraft: Dimensionering efter största moment: 

Ned= 233,8 kN 

 

Ned= 86,55 kN 

 Med= 1,8 kNm 

 

Med= 2,4 kNm 

 Ned/Nrd+Med/Mrd 0,2 Ok! Ned/Nrd+Med/Mrd 0,1 Ok! 

 

Balk 

Tabell 22. Böjmomentkapacitet balk utan vippningsrisk. 

Dimension Balk   Beräkningar   

Höjd 0,54 m fmd 19,2 Mpa 

Bredd 0,18 m W 0,01 m³ 

Längd 8,75 m MRd 168,0 kNm 

Hållfasthet GL 

30c     MEd 92,72 kNm 

fmk 30 Mpa MEd≤MRd Ok! 

kmod 0,8   

   ϒM 1,25   
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Tabell 24. Tvärkraftskapacitet balk. 

Dimension Balk   Beräkningar     

Höjd 540 mm Ved 40500 N 

Bredd 180 mm fvd 2,24 Mpa 

Bef 120,6 mm ΤEd 0,93 MPa 

      

   Hållfasthet GL 

30c     ΤEd≤fvd Ok! 

 fvk 3,5 Mpa 

   kcr 0,67   

   kmod 0,8   

   ϒM 1,25   

    

Tabell 25. Brand balk. 

Indata balk   Beräkningar 

Bredd 0,18 m def 0,049 m 

Höjd 0,54 m bef 0,082 m 

β0 limträ 0,7 mm/min hef 0,491 m 

t 60 min fmd 21,6 MPa 

d0 7 mm  W 0,003295 mm^3 

kmod 0,9   MRd 71 kNm 

γm 1,25   

   fmk 30 MPa 

   Dimensionering efter största moment: 

Med= 54,79 kNm 

 Mrd= 71 kNm 

 Mrd>Med Ok! 
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Bjälklag 

Tabell 26. Böjmomentkapcitet bjälklag 

Dimension 

bjälklag   Beräkningar   

Höjd 0,17 m fmd 15,36 Mpa 

Bredd 1,2 m W 0,01 m³ 

Längd 8,75 m MRd 88,8 kNm 

KL-trä     MEd 92,72 kNm 

Fmk 24 Mpa MEd≤MRd Ok! 

Kmod 0,8   

   ϒM 1,25   

    

Tabell 27. Tvärkraftskapacitet bjälklag 

Dimension 

bjälklag   Beräkningar     

Höjd 1200 mm Ved 11800 N 

Bredd 170 mm fvd 2,56 Mpa 

Bef 113,9 mm ΤEd 0,13 MPa 

      

   KL-trä     ΤEd≤fvd Ok! 

 Fvk 4 Mpa 

   Kcr 0,67   

   Kmod 0,8   

   ϒM 1,25   

    

Tabell 28. Brand bjälklag 

Indata bjälklag   Beräkningar 

Bredd 1,2 m def 0,049 m 

Höjd 0,17 m bef 1,2 m 

β0 limträ 0,7 mm/min hef 0,121 m 

t 60 min fmd 17,28 MPa 

d0 7 mm  W 0,002928 mm^3 

kmod 0,9   MRd 51 kNm 

γm 1,25   

   fmk 24 MPa 

   Dimensionering efter största moment: 

Med= 54,79 kNm 

 Mrd= 51 kNm 

 Mrd>Med Ok! 
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Tabell 29. Nedböjning. 

Indata Beräkningar 

 L 6670 mm L/300 22,23 mm 

 

   

Nedböjning<L/300 21 mm Ok! 
 

Takbalk 

Tabell 30. Böjmomentkapacitet takbalk utan vippningsrisk. 

Dimension Takbalk   Beräkningar   

Höjd 0,36 m fmd 19,2 Mpa 

Bredd 0,14 m W 0,0030 m³ 

Längd 8,75 m MRd 58,1 kNm 

Hållfasthet GL 

30c     MEd 37,22 kNm 

fmk 30 Mpa MEd≤MRd Ok! 

kmod 0,8   

   ϒM 1,25   

    

Tabell 31. Kontroll om vippningsrisk föreligger 

Dimension 

Takbalk   Enhet Beräkningar   

Höjd 360 mm λrel,m 0,29 

Bredd 140 mm σcrit 371,6 

Lef 1200 mm kcrit 1 

Hållfasthet GL 

30C     λrel,m<kcrit   

fmk 30,8 Mpa OK!   

E0,05 10500 MPa     
 

Tabell 32. Tvärkraftskapacitet takbalk. 

Dimension takalk   Beräkningar     

Höjd 360 mm Ved 16440 N 

Bredd 140 mm fvd 2,24 Mpa 

Bef 93,8 mm ΤEd 0,73 MPa 

      

   Hållfasthet GL 

30c     ΤEd≤fvd Ok! 

 fvk 3,5 Mpa 

   kcr 0,67   

   kmod 0,8   

   ϒM 1,25   
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Tabell 34. Brand takbalk. 

Indata takbalk   Beräkningar   

Bredd 0,14 m def 0,049 m 

Höjd 0,36 m bef 0,042 m 

β0 limträ 0,7 mm/min hef 0,311 m 

t 60 min fmd 21,6 MPa 

d0 7 mm  W 0,000677 mm^3 

kmod 0,9   MRd 15 kNm 

γm 1,25   

   fmk 30 MPa 

   Dimensionering efter största moment: 

Med= 12,2 kNm 

 Mrd= 15 kNm 

 Mrd>Med Ok! 

   

 

Takås 

Tabell 35. Böjmomentkapacitet takås utan vippningsrisk. 

Dimension takås   Beräkningar   

Höjd 0,58 m fmd 19,2 Mpa 

Bredd 0,27 m W 0,0151 m³ 

Längd 6,67 m MRd 290,6 kNm 

Hållfasthet GL 

30c     MEd 165,12 kNm 

fmk 30 Mpa MEd≤MRd Ok! 

kmod 0,8   

   ϒM 1,25   

    

Tabell 36. Tvärkraftskapacitet takås. 

Dimension takås   Beräkningar     

Höjd 580 mm Ved 103900 N 

Bredd 270 mm fvd 2,24 Mpa 

Bef 180,9 mm ΤEd 1,49 MPa 

      

   Hållfasthet GL 

30c     ΤEd≤fvd Ok! 

 fvk 3,5 Mpa 

   kcr 0,67   

   kmod 0,8   

   ϒM 1,25   
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Tabell 37. Brand takås. 

Indata takås Beräkningar 

Bredd 0,27 m def 0,049 m 

Höjd 0,58 m bef 0,172 m 

β0 limträ 0,7 mm/min hef 0,531 m 

t 60 min fmd 21,6 MPa 

d0 7 mm  W 0,008083 mm^3 

kmod 0,9   MRd 175 kNm 

γm 1,25   

   fmk 30 MPa 

   Dimensionering efter största moment: 

Med= 165 kNm 

 Mrd= 175 kNm 

 Mrd>Med Ok! 
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9.3 Bilaga 4 
 

Tabell 38. Acceleration. 

Indata Beräkningar   

 Ψλ 0,67   cf 1,474 

 Ψr 1   vm,1 14,26 

 cf,0 2,2   me 5694 

 vm,50 23 m/s yc 8,10 

 total massa(m) 1024984,71 kg F 0,0055 

 n1,x 0,77 Hz δa 0,060 

 bredd(b) 20 m  φh 0,13 

 höjd(h=z) 60 m  φb 0,22 

 djup(d) 18 m R^2 0,0086 

 ρ (luft) 1,25 kg/m3 v  0,071 

 δs 0,06   kp 2,96 

 B^2 1   Iv 0,19 

 T  600 s φ1,x(h) 1 

 z0 0,3   σẌ(z) 0,00025 

 qm 0,92 kPa Ẍmax(z) 0,000741 Ok! 
 

 

Figur 27. Markerat resultat vid beräkning av acceleration. 

 

 

 



 

58 
 

9.4 Bilaga 5 

Pelare 

 

Figur 28. Moment-och normalkraftsdiagram för pelare med störst nomralkraft. 

 

Figur 29. Moment-och normalkraftsdiagram för pelare med störst moment. 
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Stag 

 

Figur 30. Moment-och normalkraft för stag med störst kraft. 

 

Figur 31. Moment-och normalkraftsdiagram för stag med störst moment. 
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Takås 

 

Figur 32. Moment-och tvärkraftsdiagram för takås. 

 

Takbalk 

 

Figur 33. Moment-och tvärkraftsdiagram för takbalk. 
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Bjälklag 

 

Figur 34. Nedböjning för bjälklag. 

Golvbalk 

 

Figur 35. Moment-och tvärkraftsdiagram för golvbalk. 
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9.5 Bilaga 6 

Infästning för pelare/balk vid ett hörn(Figur 36). 

 

Figur 36. Infästning pelare/balk vid hörn. 
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Infästning för pelare och stag(Figur 37). 

 

Figur 37. Infästning pelare/stag. 

 

 

 

 

 

 

 


