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Sammanfattning 

Trä är ett återvinningsbart byggnadsmaterial och en naturlig nationell resurs. Att 

bygga i trä är miljövänligt och blir allt mer efterfrågat. Men att bygga högt i trä har 

sina svårigheter. Att trä deformeras av både belastning och fuktkvotsförändningar är 

en av dessa svårigheter. Denna rapport är ett underlag till de experiment som 

Linnéuniversitetet ska utföra för att studera dessa deformationer, så kallade 

vertikalförskjutningar. På Torparängen i Växjö ska företaget Derome bygga ett antal 

flervåningsbostadshus av moduler med bärande trästomme. I det högsta av dessa hus 

ska data för temperatur-, relativ fuktighet-, fuktkvotsvariationer och 

vertikalförskjutningar i och runt husets stomme samlas in med hjälp av sensorer. 

Sensorerna placeras i konstruktionen under byggnation. 

Utifrån erfarenheter från tidigare experiment inom området har ett förslag för 

placering av sensorerna gjorts och motiverats. En teoretisk beräkning av 

vertikalförskjutningen har gjorts. Detta för att senare kunna jämföra mätningar med 

teoretiska beräkningar. 

Den främsta slutsatsen med arbetet var att andelen virke som belastas vinkelrätt 

fibrerna bör minimeras. Eftersom det är den mest utsatta delen för 

vertikalförskjutningar. Vidare drogs slutsatsen att fuktkvotsvariation är den största 

anledningen till de totala vertikala deformationerna. 
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Summary 

Wood is a recyclable building material and a natural supply. Building in wood is 

environmentally friendly and is becoming increasingly demanding. But building high 

structures in wood has its difficulties. That wood becomes deformed by both 

loadstrain and moisture variation is one of these difficulties. This report is a basis for 

the experiments that Linnaeus University is going to perform to study these 

deformations, so called vertical displacements. At Torparängen in Växjö, Derome 

will build a number of multi-story residential buildings of modules with load-bearing 

wooden frames. At the highest of these houses, data for temperature, relative 

humidity, moisture content and vertical displacements in and around the house's body 

will be collected using sensors. The sensors will be placed in the construction during 

the erection of the building. 

Based on previous experiments in the field, preparations for placement of the sensors 

have been made and motivated. A theoretical calculation of vertical displacement 

was also made. This in order to later compare the theory with reality. 

The main conclusion of the work was to minimize the proportion of wood loaded 

perpendicular to the fibers. Because it is the weakest part in the construction for 

vertical displacements. Furthermore, it was concluded that moisture content variation 

in the wood is the main reason for the total vertical deformations. 
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Abstract 

Arbetet är ett förberedande underlag inför Linnéuniversitetets experiment på ett 

planerat flerbostadshus på Torparängen i Växjö. Under experimentet ska 

klimatförändringar som fukt och tempratur i och runt konstruktionen beaktas för att 

studera dess inverkan på vertikalförskjutningar i konstruktionen. Arbetet beskriver 

och motiverar placering av de sensorer som mäter klimatändringarna och 

vertikalförskjutningarna. Även teoretiska beräkningar av de vertikalförskjutningar 

huset kommer utsättas för redovisas. 

Nyckelord: Vertikalförskjutningar, Elastisk deformation, Krypning, Krympning, 

Svällning, Mekanosorptiv-krypning, Träkonstruktion, Trästomme, Flerbostadshus, 

Moduler, Torparängen. 
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Förord 

Eftersom det finns en stor marknad gällande nya bostäder och en policy från Växjö 

kommun att bygga flervåningshus i trä har Linnéuniversitetet blivit ombedda att 

utföra mätningar på ett objekt vid Torparängen. Genom examensarbetet har vi 

plockat fram rimligt underlag som kan nyttjas av universitetet för att bidra till ett 

förbättrat träbyggande. 

Arbetet har gjorts gemensamt men en fördelning av arbetsuppgifterna gjordes för att 

förenkla processen. Robin har ansvarat mer för beräkningsdelen av rapporten och 

Ludwig för arbetet i CAD.  

Vi vill rikta ett stort tack till Anders Carlsson från Derome för de underlag i form av 

ritningar vi mottagit. Ett tack för stöd och tips under arbetets gång vill vi ge Petr 

Sejkot på Linnéuniversitetet som har handlett oss under detta arbete. Andra personer 

på universitetet som har hjälpt oss, som vi rådfrågat och vill tacka är Johan Vessby 

och Bertil Enqvist. 

 

Ludwig Gustafsson         &         Robin Johansson 

Växjö, 13 September 2017 
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Begreppsförklaring 

Ethernet:  En typ av teknik för datorkommunikation mellan lokala 

nätverk. 

Fibermättnadspunkt: Cellväggarna är mättade på vatten men cellhåligheterna är 

tomma. 

Fuktkvot: Kvoten av ett materials torrdensitet och den tillfälliga 

densiteten. Dvs. andelen vatten i ett material. 

Hygroskopiskt: Hygroskopi är den egenskap hos vissa material att kunna ta 

upp vatten och vattenånga. Tex. från luften. 

KL-trä:  Ett typ av limträ där brädor limmas mot varandra i lager och 

där brädornas längsriktning i vartannat lager är vinkelrätt mot 

de två lagren vid dess sidor. 

Modulmått: Storleken på håltagningen i konstruktionen vid dörrar och 

fönster. 

Konvektion:  Värmeöverföring, gas eller vätska som strömmar förbi en yta 

bortför värme från en varmare yta eller tillför värme till en 

kallare yta. 

Krympning:  Deformationer som uppstår beroende av minskad fuktkvot i 

trät. Träets volym förändras. 

Krypning:  Deformationer beroende av påverkan av last över tid. 

Mättnadsånghalt:  Den maximala ånghalten då luften inte kan innehålla mer än 

en viss mängd vatten.  

Parenkymcellerna: Grundvävnad, som huvudsakligen svarar för syntes (t. ex. 

bladets palissadvävnad och svampparenkym) och upplagring 

av ämnen. 

Plastisk deformation: Flytning, deformation som kvarstår i obelastat tillstånd. 

Relativ fuktighet: Hur mycket fukt luften innehåller i relation till hur mycket 

fukt som luften kan bära maximalt, utan att kondensera. Dvs. 

ett mått på hur mycket fukt det finns i luften i förhållande till 

luftens temperatur. 

Svällning:  Deformationer som uppstår beroende av ökad fuktkvot i trät. 

Träets volym förändras. 

Uttorkningsperiod: Den tid det tar för byggfukten att torka ut och för materialet att 

hamna i jämvikt med sin omgivning. 
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Utnyttjandegrad: Den procentuella grad av sin kapacitet en konstruktions del 

belastas av. 

Vertikalförskjutning:  Den totala förskjutningen i vertikal riktning. Två källor till 

dessa är krympning och krypning. 

VVS:   Ventilation, vatten och sanitet 
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Gustafsson & Johansson 

1 Introduktion 

Utsläpp av koldioxid är ett stort miljöproblem globalt sett och stora delar av 

dessa utsläpp kommer från byggbranschen. Byggsektorn svarar för omkring 

40-50 % av all världens växthusgasutsläpp (Khasreen et al. 2009) och en 

stor del av detta utsläpp kommer från tillverkning av betong. Det är 

nödvändigt att hitta långsiktigt hållbara lösningar till detta problem och en 

möjlighet kan vara att utöka andelen trä som lastbärande stommaterial. 

Andra åtgärder för att minska klimatpåverkan från byggprocessen är bland 

annat att minska användningen av betong och att använda förbättrade 

produktionsmetoder (Liljenström et al. 2015). 

I en studie av Cole & Kernan (1996) analyserades byggnaders totala 

energianvändningen i en hel livscykel för hus konstruerade av materialen 

trä, stål alternativt betong i den bärande stommen. Studien visade att hus 

byggda i stål och betong förbrukade mer energi än hus byggda i trä. USA 

dominerar träbyggnadstekniken och är världens största träbyggnadsland. Där 

är det vanligt med bostadsbyggande och annat byggande i trä upp mot sex 

till sju våningar med bärande trästomme (Svensson 2015). Mycket tack vare 

en ökad prefabriceringsgrad ökar andelen bostadshus och flerbostadshus i trä 

även i Europa.Världens för tillfället högsta trähus är byggt i Bergen på 

Norges västkust och är 14 våningar högt, se Figur 1a. I London pågår 

planering för att bygga en skyskrapa i trä. ’The Toothpick’ planeras bli 

300 m hög med sina 80 våningar och rymma över 1000 lägenheter, se Figur 

1b.  

Figur 1a) Världens högsta trähus i Bergen (independent.co.uk) och  b) en ilustration av den 

planerade skyskrapan ’The Toothpick tower’ i London (byggvarlden.se). 

I Sverige är det kraftig brist på bostäder i allmänhet och framförallt 

hyreslägenheter i storstadsregioner (Boverket 2013). Detta är ett problem 

som måste hanteras och en snabb lösning är önskvärd. Sverige är ett av 

världens största länder vad avser export av trä. Trä är ett lätt och starkt 

material som är bra för klimatet och kvalitén (Träbyggnadskansliet 2017). 

  

  

a) b) 
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

År 1994 kom en reviderad version av Boverkets byggregler, BBR 94:1, där 

tillstånd gavs att bygga flervåningsbostadshus i trä med fler än två våningar. 

Det gällde under förutsättning att vissa funktionskrav kunde garanteras, 

bland annat Boverkets regler kring brandsäkerhet (Boverket 2009).  

Nya tekniker som tex. korslimmat trä, så kallat KL-trä, har blivit mycket 

populärt att bygga trähus med på grund av dess styvhet och styrka (Vessby 

2009). Dessa träelement prefabriceras och monteras på plats har gjort det 

möjligt att bygga högre, säkrare och effektivare än tidigare. Att bygga med 

moduler är också ett alternativ, hela väggar och bjälklag prefabriceras i 

fabrik och monteras sedan på plats. Fördelarna med att bygga flervåningshus 

i trä är många. Kostnaden av husbyggen är kopplat till dess byggtid. I de 

fallen där prefabricerade trävaror väljs kan byggtiden halveras och andelen 

byggfel minskas, vilket medför att koldioxidutsläppen minskar radikalt. 

Genom att byggtiden sänks vid användning av trä som stomme kan det 

generera till lägre produktionskostnader (GS facket. 2015). 

Med de nya byggsystemen kommer även nya utmaningar, under såväl 

byggprocessen som under husets livstid. En av dessa utmaningar är 

vertikalförskjutningar i stommen. Trä är ett hygroskopiskt material som 

ständigt strävar efter att uppnå jämvikt med avseende på fuktkvot med det 

kringliggande klimatet. Vid varierande relativ fuktighet innebär detta att 

träets fuktkvot ändras vilket i sin tur medför dimensionsförändringar på 

grund av krympning och svällning. Även laster över tid har påverkan på 

träets dimensioner. När trä belastas under längre tid uppstår krypning av att 

fibrerna i träet trycks ihop. Vid hög byggnadshöjd kan dessa deformationer 

bli så stora att problem uppstår. Fasadmaterial, fönster och dörrkarmar kan 

spricka och/eller bli skeva. I värsta fall kan även husets laster omfördelas så 

att icke bärande delar belastas (Serrano et. al. 2014). 

Under perioden 2017-2019 ska området Torparängen bebyggas med trähus 

med våningshöjd upp till fem våningar. Linnéuniversitetet ska på ett av 

dessa hus genomföra ett flertal uppföljningsprojekt, bland annat ett 

experiment där fuktkvot, relativfuktighet, temperatur och 

vertikalförskjutning mäts av sensorer som placeras på flera ställen i 

stommen. 
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1.2 Mål och Syfte 

Målet är att ta fram planeringsunderlag för de fältexperiment som 

Linnéuniversitetet planerar genomföra. Det underlaget är förslag på 

placering av sensorer och teoretiska beräkningar på den förväntade totala 

vertikalförskjutningen. Vidare är målsättningen att lämna några konkreta 

rekomendationer kring hur de relativa vertikalförskjutningarna kan 

minimeras. 

Syftet med arbetet är att teoretiska beräkningar ska kunna jämföras med det 

planerade fältexperimentet. En sådan analys, där både beräkningar och 

experimentella resultat ingår blir en viktig del av att utveckla ett bättre och 

säkrare byggnadssätt. På så sätt kan erfarenheter återföras till branschen. 

1.3 Avgränsningar 

Endast förberedelser av experimentet för mätning av vertikalförskjutningar 

kommer att göras. Beräkningar och förberedelser görs för ett sexvåningshus 

på Torparängen i Växjö. Huset på Torparängen byggs av fem våningar 

prefabricerade modulelement med lastbärande träregelstomme, och en 

bottenvåning av betong. Vissa antaganden kommer göras på objektet. Dessa 

antaganden krävs eftersom fullständiga ritningar på objektet ej fanns 

tillgängliga. Antaganden tas från liknande projekt som Derome har varit 

delaktiga i och där moduler har använts.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Trähistoria 

Trä är ett av det äldsta och viktigaste byggnadsmaterialet. Trä har en historia 

som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det är fortfarande möjligt att återfinna 

timmerhus från 1500-talet runt om i Sverige. På senare tid sker en 

utveckling mot att återgå till de naturliga byggnadsmaterialen och att minska 

användningen av icke förnybara råvaror (Träguiden 2015). Utvecklingen 

drivs av målsättningen att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle som 

tillgodoser jordens resurser.  

2.2 Träets egenskaper 

Trä används till en mängd olika byggändamål, allt från bärande stomme i 

olika byggnader till fasadbeklädnad av möbler. Träets egenskaper varierar 

mellan olika träslag men även inom samma träslag kan egenskaperna 

variera, framförallt beroende på var trädet har växt. Virke från Södra sverige 

har högre densitet och hållfasthet än virke från norr. Det beror på att andelen 

sommarved i årsringarna är större i virke från södra Sverige än från norra 

(Bergkvist & Fröbel 2013 s.21). Sommarved är den ved som växt under 

varmare förhållanden. Den veden har tjockare cellväggar och därmed högre 

densitet än ved som växt under kallare klimat, så kallad vårved, se Figur 2.  

 

Figur 2: Stammens uppbyggnad med förstoring av en årsring (Bergkvist. 2013 s.23) med medgivande. 

Gran är det som i första hand används till konstruktionsvirke, tall används 

framförallt till lister och invändiga paneler (Skogssverige 2013). Inom 

byggnation används lövträ framförallt i kombination med tall och gran i 

tillverkning av träfiberskivor och plywood, men även till möbelsnickeri. I 

övrigt används lövträ till pappersmassa, tändstickor och dylikt. 
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2.2.1 Stammens uppbyggnad i tall och gran 

Stammen på tall och gran är uppbyggda på likvärdiga sätt, de består av sex 

lager, se Figur 3. I mitten av stammen löper märgen som går genom hela 

stammen upp till toppen. Utanför denna finns veden, som delas i två 

kategorier, kärna och splint (innersta och yttersta). Cellerna i kärnan är döda 

och har till viss del täppts igen av harts (kåda) så att de inte kan leda vatten, 

vilket medför en relativt låg fuktkvot (30-50%). Lika så är majoriteten av 

splintvedens celler är döda, förutom 5-10% av de så kallade 

parenkymcellerna, som leder näring i trädet. Eftersom splintvedens celler 

inte är täta på grund av harts leder dessa celler vatten från rötterna till 

barren. Detta medför att splintvedens fuktkvot är hög (120-160%) 

(Bergkvist & Fröbel 2013).Utanför veden finns tillväxtskiktet som kallas 

kambiet. Kambiet producerar vedceller inåt och barkceller utåt. Kabiet 

omsluts av bastbarken, detta lager transporterar näring till trädets levande 

celler. Utanför allt detta är ytterbarken, som fungerar som ett ytskikt och 

skyddar mot uttorkning och diverse parasiter (Bergkvist & Fröbel 2013 

s.22). 

 

 Figur 3: Stammens uppbyggnad, lagrar och närings omlopp (Bergkvist 2013 s.23) med medgivare. 
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2.2.2 Vedens uppbyggnad 

Ved består till 90-95% av avlånga, ihåliga celler. Dessa celler kallas för 

fibrer. Cellerna bildas i kambiet under växtsäsongen och växer olika fort 

beroende på rådande klimat. Under våren växer cellerna korta och breda 

med tunna cellväggar, under sommaren långa och tunna med tjocka 

cellväggar, se Figur 4. Detta är anledningen till de olika egenskaperna och 

densitetskillnaden hos sommarved och vårved (Bergkvist & Fröbel 2013 

s.22). 

 

Figur 4: Visar skillnaden mellan vår-och sommarvedens celler (Bergkvist 2013 s.22) med 

medgivande. 

2.2.3 Fukt i virke 

Trä är ett byggnadsmaterial som anpassar sig efter klimatet som det befinner 

sig i. Materialet känner av omgivningens temperatur och fuktighet. 

Byggnadsmaterialet är hygroskopiskt och strävar efter att hamna i jämvikt 

med klimatet, alltså temperaturen och den relativa fuktigheten (Bergkvist & 

Fröbel 2013 s.28-30). Trä har hög kapillaritet vilket innebär att det kan ta 

upp fukt direkt från luften. Träets förmåga att ta upp vatten är störst i 

fiberriktningen alltså genom dess ändträ jämfört med 

vattenupptagningsförmågan tvärs fibrerna.  

Fuktkvoten (𝜇) är förhållandet mellan vatteninnehållets vikt i virket och 

virkets torrvikt. Fuktkvoten beräknas enligt Formel (1) (Burström 2001). 

Relativ fuktigheten är ett mått på hur mycket fukt luften innehåller i 

förhållande till hur mycket fukt luften kan bära utan att kondensera. När den 

relativa fuktigheten överstiger 100 % bildas kondens dvs att daggpunkten är 

uppnådd, se Figur 5.  

 
𝜇 =

𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑣𝑖𝑘𝑡

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑘𝑡
 

(1) 
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Den relativa fuktigheten är generellt sett högre vid låga temperaturer och 

något lägre vid varmare klimat. Om den relativa fuktigheten överstiger 75 % 

finns risken för mögelpåväxt. Enligt Gullbrekken et al. (2015) krävs ökad 

kunskap om fuktnivåer i träkonstruktioner eftersom utvecklingen går åt det 

hållet där det byggs mer välisolerade hus, exempelvis passivhus. I dessa hus 

krävs ökade isoleringstjocklekar för bjälklag och väggar som kan bidra med 

ökad risk för mögelpåväxt. Virke som av någon anledning är nedsmutsat får 

bättre förutsättningar för mögelpåväxt på grund av att smuts kan innehålla 

näring (Esping et al. 2005). Möglet till skillnad från röta växer på ytan och 

påverkar inte träets hållfasthet. Röta är betydligt mer allvarligt för 

byggnadens konstruktion eftersom det bryter ner virkets hållfasthet. Röta 

förekommer när virkets fuktkvot är högre än 30 %. 

Byggfukt, det vill säga fukt som tillförs på arbetsplatsen genom exempelvis 

regn och snö kan skapa problem på och i byggnaden om fukthalterna i 

materialen blir för stora. Skyddas inte byggnanden eller materialen sker 

ytterligare uppfuktning på grund av nederbörd. Byggfukt kan även 

tillkomma under transport och leverans av byggnadsmaterial. Efter att 

byggdelen klimatskyddas anpassar sig träet till de nya 

klimatförutsättningarna och byggfukten torkas ut. Skillnaden mellan 

fukthalten innan jämfört med efter delen klimatskyddas kallas byggfukthalt 

(Sandin 2010).  

 

Figur 5: Förhållandet mellan temperatur och ånghalt då relativa fuktigheten, är 100 %. 

  



 

8 

Gustafsson & Johansson 

2.2.4 Virkeskvalité och hållfasthet 

Träets hållfasthet är kraftigt beroende på dess anisotropi, det vill säga i 

vilken riktning det belastas i förhållande till fibrerna. Virkets kvalité är 

också avgörande för vilken hållfasthet ett virkesstycke får. Längs med 

fiberriktningen, det vill säga i stammens längdriktning är träet mycket 

starkare än vinkelrätt fibrerna (radiell och tangiell riktning). Detta är 

oberoende av om lasten orsakas i drag eller tryck. Radiell riktning är 

vinkelrätt mot fibrerna och årsringarna, tangiell riktning är vinkelrätt mot 

fiberriktningen men parallellt med årsringarna som visas i Figur 6 (Burström 

2001, s.367). 

 

Figur 6: Visar längsled, radiell och tangiell riktning i en trästock (Bergkvist 2013 s.23) med medgivande. 

Virkesstycket påverkas av dess fuktighet, temperatur eller tid då 

virkesstycket belastas. Ett virkesstycke som är varmare har bättre hållfasthet 

än ett kallare och ett torrare är starkare än ett blött virkesstycke. När trä 

belastas under en längre tid fås en lägre hållfasthet än trä som belastas 

kortare tid. Alltså har tiden i samband med last en viss inverkan på virkets 

styrka. Brott som sker i virket är antingen sega eller spröda, vanligast är att 

det blir ett segt brott. Brott som är spröda ger ingen förvarning (Bergkvist & 

Fröbel 2013 s.43-50). 

Virkeskvalitén bedöms genom olika parametrar och vid handelssortering 

undersöker man virket genom att exempelvis titta på antalet kvistar, 

sprickor, missfärgning, svampangrepp och deformation. Handelssortering är 

inte utformat för virkets hållfasthet. Vill man sortera efter hållfasthet på 

virkesstycket så krävs det att man gör en hållfasthetssortering. (Bergkvist & 

Fröbel 2013 s.43-50). 
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2.3 Faktorer som påverkar träets styrka/styvhet/hållfasthet 

Det finns ett flertal faktorer som har en betydande inverkan på träets styrka. 

Det handlar bland annat om dess fiberriktning, densitet, kvistar och 

omgivning. Även temperatur, belastningsriktning och den tid träet belastas 

har en inverkan på hållfastheten. Ett urval av dessa kriterier behandlas 

nedan. 

2.3.1 Olika belastningsriktningar 

Trä har olika egenskaper beroende på vilket sätt och i vilken riktning det 

belastas. Tryck är starkast parallellt fibrerna och svagast vinkelrätt, för drag 

är det samma samband, fast ungefär hälften så starkt. Undersöks exempelvis 

träets beteende vid ett dragprov parallellt fibrerna har det konstaterats att 

provet under belastning får en linjär spännings-töjningsfördelning tills det att 

brott uppstår. Anledningen till detta är att träets fibrer glider i relation till 

varandra eller att det dras tvärt av. När belastningen ökar klarar fibrerna inte 

av att hållas samman utan dras isär, vilket innebär att skjuvhållfastheten 

mellan fibrerna har överskridits. Undersöks drag vinkelrätt fibrerna uppför 

sig träet annorlunda. Kraften för att dra av eller isär fibrerna är mycket lägre. 

Tabell 1visar hållfasthets och elasticitetsmodul förhållanden mellan de olika 

belastningsriktningar i C24-klassat trä (Johansson 2016). 

Tabell 1 Kraft och styvhetsförhållanden mellan de olika belastningsriktningarna. 

 Hållfasthetsvärden för virkesklass C24 

[MPa] 

Tryck parallellt fibrerna 21 

Tryck vinkelrätt fibrerna 2,5 

Drag parallellt fibrerna 14 

Drag vinkelrätt fibrerna 0,5 

Elasticitetsmodul för bärförmåga 7400 

Elasticitetsmodul för deformation:  

Parallellt fibrerna 11000 

Vinkelrätt fibrerna 370 
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Trä har en så kallad ortostropisk struktur vilket gör det komplicerat med 

brottkriteriernas uppställning. Brottkriterierna brukar oftast vara anpassade 

och endast kunna hantera ett belastningsplan. För trä finns plan för radiell, 

tangiell och parallell riktning. Till följd av detta kan det uppstå problem då 

belastningen på träet hamnar i en annan vinkel än tangiell, radiell och 

parallell riktning. För att ta fram ett värde på träets elacitetsmodul som kan 

användas vid dimensionering väljs ofta dess medelvärde (Johannesson 

1984). 

2.3.2 Fuktkvot och densitet 

Trämaterialets fuktkvot och densitet påverkar dess hållfasthet. Träets 

hållfasthet ökar när materialet torkar från så kallad fibermättnad omkring 

28 % till virke som är helt torrt och motsvarar 0 %. Exempelvis är 

draghållfastheten 60 N/mm2 över 28 % fuktkvot och ökar sedan linjärt till 

strax över 100 N/mm2 vid 10 % fuktkvot för små provkroppar av felfritt 

virke (Esping et al. 2005 s.17). Fuktkvoten har en viss effekt med avseende 

på elasticitetsmodul och dimensioner. Det finns studier och tidigare 

undersökningar som pekar på att träets styvhet förbättras om det torkar och 

får en låg fukthalt. En låg fukthalt brukar anses vara omkring 13 %. Om träet 

utsätts för klimat med högre fuktighet så sjunker dess styrka märkbart 

(Dinwoodie 2000). 

2.3.3 Temperatur 

Temperaturen påverkar träets egenskaper vad gäller styvhet både vid låg och 

hög fuktkvot. Enligt Gerhards (1980) bekräftas det att styvheten hos träet 

reduceras kraftigt med den förhöjda temperaturen (mellan -20 ° C och 60 ° 

C) vid högre fuktkvot. Vid temperaturer som stiger över 90 ° C kommer 

träets styvhet att reduceras permanent. 

2.3.4 Tiden träet belastas  

Flertalet studier har gjorts som pekar på att träets hållfasthet och eller styrka 

minskar då det belastas över tid. Egenskaperna förändras beroende av 

parametrar som temperatur, fukthalt och storleken på belastningen (Wood, 

1951). Belastningstiden har också en inverkan på träets mekaniska 

egenskaper. Exempelvis så böjs en fritt upplagd balk successivt mer och mer 

trots att lasten som balken belastas med är konstant. Detta fenomen kallas 

krypning och förekommer i en mängd av material. Träets fuktkvot har en 

stor betydelse eftersom krypning ökar med ökande fuktkvot. Om fuktkvoten 

ökar över tid så ökar även krypningen mer, så kallad mekanosorptiv 

krypning (Esping et al. 2005, s.17). 
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2.4 Vertikalförskjutningar 

Vertikalförskjutningar i trähus är summan av de vertikala deformationer som 

uppstår i stommen. Förskjutningarna sker på grund av belastningen 

konstruktionen utsätts för, fuktvariationer i träet samt en kombination av 

dessa (Persson 1998). Töjningarna som ger deformationerna har bidrag från 

olika delar vilket beskrivs med formel (2) där 𝜀𝑡𝑜𝑡 är den totala töjningen 

(Ormarsson 1999). Formel (3) visar den totala deformationen 𝑢. 

 𝜀𝑡𝑜𝑡 = 𝜀𝑒 + 𝜀𝑘𝑟𝑦𝑚𝑝 + 𝜀𝑘𝑟𝑦𝑝 + 𝜀𝑚𝑠 (2) 

 𝑢 = 𝜀𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝐿 (3) 

Där: 

ε𝑒 = Elastisk deformation, den direkta deformation som sker när 

konstruktionen belastas 

εkrymp = Krympningen/svällningen, den deformation som sker på grund av 

fuktvariationer i träet 

εkryp = Krypningen, den deformation som sker övertid på grund av 

långtidslaster 

εms = Mekanosorptiv krypning, den deformation som sker på grund av 

fuktvariationer med samtidig belastning 

𝐿 = Den belastade delens längd 

2.4.1 Elastisk deformation 

Den elastiska deformationen är den initiala deformationen som sker när 

konstruktionen belastas. Elastisk deformation beror endast av spänning och 

elasticitetsmodulen på virket som belastas. En konstruktion som belastas 

vinkelrätt mot fiberriktningen får därför en mycket högre procentuell 

deformation än en konstruktion som belastas parallellt med fibrerna 

(Dinwoodie 2000). Om lasten på konstruktionen skulle tas bort så skulle en 

omedelbar minskning av deformationen ske, nästan lika stor som den initiala 

deformationen (Johansson 2016). Den elastiska deformationen beräknas 

enligt Eurokod 5 med formel (4) (Johansson 2016 s.T29). 

 
𝜀𝑒 =

𝜎

𝐸
 

(T2-4) (4) 

Där: 

𝜎 = Spänning i [Pa] 

𝐸 = Elasticitetsmodul i [Pa] 
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2.4.2 Krympning och svällning 

Den relativa fuktigheten varierar under året, med årstider och 

temperaturvariationer. När luftens relativa fuktighet ändras så anpassar sig 

träet efter sin miljö. Vid hög relativ fuktighet så absorberar träet fukt som 

lagras i cellerna och träet sväller (Persson 1998). När den relativa 

fuktigheten sjunker så avger träet fukten och träet krymper. Träets fuktkvot 

ändras på så sätt under året och medför att konstruktionen också krymper 

och sväller. Storleken av krympning och svällning skiljer sig i de olika 

fiberriktningarna. Trä krymper och sväller med 0.01 % per procent 

fuktkvotsförändring parallellt med fibrerna och vinkelrätt mot fibrerna 

krymper och sväller det med 0.26 % per procent fuktkvotsförändring. 

Töjningen orsakad av krympningen räknas ut med formel (5) (Kolb 2008). 

 𝜀𝑘𝑟𝑦𝑚𝑝 = ∆𝑀𝐶 ∗ 𝑘 (5) 

Där: 

∆MC = Fuktkvotsändringen i %-enhet 

k = kryptal, kryptalet varierar med träslag och fiberriktning 

2.4.3 Krypning 

Krypning är en tilläggsdeformation till elastisk deformation. Det är den 

deformation som sker av att konstruktionen belastas över tid (Persson 1998). 

Deformationen beror precis som elastiska deformationen på spänning och 

elasticitetsmodul men med hänsyn till den tid som konstruktionen belastas. 

Detta görs enligt Eurokod 5 med formel (6) och formel (7) (Johansson 2016 

s.T29, T32). Även denna deformation kommer avta över tid om lasten skulle 

tas bort, men en liten permanent deformation kommer alltid vara kvar 

(Johansson 2016).  

 
𝐸𝑓𝑖𝑛 =

𝐸

𝑘𝑑𝑒𝑓
 

(T2-13) (6) 

 𝜀𝑒 +  𝜀𝑘𝑟𝑦𝑝 =
𝜎

𝐸𝑓𝑖𝑛
 (T2-7) (7) 

Där: 

Efin = Elasticitetsmodul med hänsyn till klimat och långtidslast i [Pa] 

kdef = Variabel som beror på till största delen klimatet byggdelen befinner 

sig i 
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2.4.4 Mekanosorptiv krypning 

Mekanosorptiv krypning är en tilläggsdeformation som sker på grund av en 

kombination av de övriga faktorerna i formel (2). När en konstruktion torkar 

samtidigt som den belastas blir deformationen större än vid enbart 

belastning. Forskning har visat att trä som utsätts för en miljö med 

varierande fuktinnehåll kan leda till en högre deformation i jämförelse med 

det trä som utsätts för en konstant fuktig miljö (Dinwoodie 2000). Då kdef 

enligt Eurokod 5 redan tar hänsyn till klimat är denna tilläggsdeformation 

redan inräknad i formel (6) och formel (7). 

2.5 Last- och kapacitetsberäkningar 

För beräkningar av elastisk deformation, krypning och mekanosorptiv 

krypning enligt tidigare nämnda formler krävs kännedom av spänningar som 

de olika belastade delarna utsätts för. Dessa spänningar beräknas med hjälp 

av egentyngder, nyttiga och variabla laster enligt Eurokod 0 och 1. I detta 

fall nyttiga och variabla laster bostadslast, snölast och vindlast. 

2.5.1 Lastnedräkning 

Den dimensionerande lasten räknas ut med lastnedräkning enligt Eurokod 0 

och 1 på den högst belastade punken i konstruktionen. Egentyngder, Snö-

och vindlaster och bostadslaster läggs ihop enligt formel (8) och (9), den 

största av de två olika fallen blir dimensionerande. För att verifiera 

antaganden som är gjorda under lastnedräkningen så kontrolleras kapacitet 

för tryck vinkelrätt mot fibrerna i syll, och för knäckning av pelare i väggen 

på bottenplan (Johansson 2016 s10). 

 𝑞𝑑 = 1.35 ∗ 𝐺𝑘 ∗ 𝛾𝑑 + ∑1.5 ∗ ᴪ𝑥 ∗ 𝑄𝑥 ∗ 𝛾𝑑  (8) 

 𝑞𝑑 = 1.2 ∗ 𝐺𝑘 ∗ 𝛾𝑑 + 1.5 ∗ 𝑄 ∗ 𝛾𝑑 + ∑1.5 ∗ ᴪ𝑥 ∗ 𝑄𝑥 ∗ 𝛾𝑑  (9) 

Där: 

𝐺𝑘 = Egentyngd 

Q = De olika nyttiga laster konstruktionen belastas med. Kombineras så att 

det mest ogynnsamma fallet beaktas. 

γd = Säkerhetsfaktor som beror på sannolikhet för personskador. 
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2.5.2 Vindlastberäkning 

Vindlast beräknas med formel (10) (Johansson 2016, s.20) 

 𝑞𝑣𝑖𝑛𝑑 = 𝑞𝑝 ∗ 𝑐𝑝𝑒 (10) 

Där: 

𝑞𝑝 = Vind tryck [Pa] som tas ur tabell beroende på stad, byggnadshöjd och 

terräng. 

𝑐𝑝𝑒 = Formfaktor beroende på taklutning och vind riktning. 

2.5.3 Snölastberäkning 

Snölast beräknad med formel (11) där 𝑢𝑖 är en formfaktor som räknas ut i 

formel (12) (Johansson 2016 s15-18). 

 𝑞𝑠𝑛ö = 𝑢𝑖 ∗ 𝑠𝑘 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑡 (11) 

 
𝑢𝑖 = 0.8

(60 − 𝛼)

30
 

(12) 

Där: 

𝑢𝑖 = Formfaktor beroende på takets lutning. 

α = Taklutning 

𝑠𝑘 = Snölast som tas ur tabell beroende på stad. 

𝐶𝑒 = Exponeringsfaktor beroende på terräng. 

𝐶𝑡 = Termisk koefficient, beror på värmegenomgångskoefficient. 
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2.5.4 Kapacitetsberäkning för tryck vinkelrätt mot fibrerna 

Kapacitet för tryck vinkelrätt mot fibrerna kontrolleras med formel (13). 

Formel (14) räknar om det karakteristiska hållfasthetsvärdet fc90k till en 

dimensionerande hållfasthet, 𝑓𝑐90𝑑. Spänningen beräknas med (15) 

(Johansson 2016 sT31-T32, T62-63). 

 𝜎90𝑑 < 𝑓𝑐90𝑑 ∗ 𝑘90 (T6-2) (13) 

 
𝑓𝑐90𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗

𝑓𝑐90𝑘

𝛾1
∗ 𝑘ℎ 

(T2-12) (14) 

 
𝜎90𝑑 =

𝐹

𝐴𝑒𝑓
 

(T6-3) (15) 

Där: 

σ90d = Belastande spänningen vinkelrätt mot fibrerna. [Pa] 

k90 = Förhöjningsfaktor som beror på hur den tryckta delen är upplagd. 

fc90d = Dimensionerad spänningskapacitet. 

fc90d ∗ k90s = Den totala dimensionerande spänningen. 

F = Kraften från pelaren som står på syllen. [N] 

Aef = Den effektiva arean som belastas av F, beror på hur konstruktionen ser 

ut. (T6-5) 

fc90k = Karakteristiskt hållfasthetsvärde för tryck vinkelrätt mot fibrerna. 

[Pa] 

γ1 = Säkerhetsfaktor 1.3 för konstruktionsvirke. 

kh = En tilläggnings faktor som används för låga höjder av den belastade 

delen. (T2-14) 

𝑘𝑚𝑜𝑑 = Reduceringsfaktor som beror på hur länge konstruktionsdelen 

belastas, virkestyp och det klimat som konstruktionsdelen befinner sig i. 
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2.5.5 Kapacitetsberäkning för knäckning av pelare 

Kontroll av knäckning för en pelare som endast belastas vertikalt görs enligt 

formel (16) där 𝑘𝑐 är en instabilitetsfaktor som beräknas med formel (17) 

och beror på slankheten 𝜆. Slankheten räknas ut med formel (18) där 

tröghetsradien 𝑖 beräknas med formel (19). När en pelare är ledat inspänd är 

𝐿𝑐 längden på pelaren, vid fasta inspänningar får en reducering göras på 

längden. Den relativa slankheten λ𝑟𝑒𝑙 beräknas med formel (20). 𝑘 beräknas 

med formel (21). 𝑓𝑐0𝑘 blir den dimensionerande hållfasthetsspänningen 𝑓𝑐0d 

enligt formel (22) (Johansson 2016 s.T31, T75-76). 

 𝜎𝑐0𝑑 < 𝑘𝑐 ∗ 𝑓𝑐0𝑑 (T6-46) (16) 

 
𝑘𝑐 =

1

𝑘 + √𝑘2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙
2

 
(T6-52) (17) 

 
𝜆 =

𝐿𝑐

𝑖
 

(T6-47) (18) 

 
𝑖 =

ℎ

√12
 

(T6-47) (19) 

 

𝜆𝑟𝑒𝑙 =
𝜆

𝑖
∗ √

𝑓𝑐0𝑘

𝐸005
 

(T6-50) (20) 

 𝑘 = 0.5 ∗ (1 + 𝐵𝑐 ∗ (𝜆𝑟𝑒𝑙 − 0.3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙
2) (T6-54) (21) 

 
𝑓𝑐0𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗

𝑓𝑐0𝑘

𝛾1
 

(T2-12) (22) 

Där: 

𝜎𝑐0𝑑 = Belastande spänning parallellt med fibrerna. [Pa] 

𝑘𝑐 = Instabilitetsfaktor 

𝜆 = Slankhet som beror på tröghetsmoment och längd på den belastade 

pelaren. 

𝑖 = Tröghetsradie 

𝜆𝑟𝑒𝑙 = Relativ slankhet som tar hänsyn till hållfasthetsspänning och 

elactisitetsmodul på den belastade pelaren. 

𝑘 = Variabel som beror på den relativa slankheten och virkestyp. 

𝐵𝑐 = Variabel som beror på virkes typ. 

𝐿𝑐 = Den belastade pelarens längd. 
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𝐸005 = Elactisitetsmodul. 

2.6 Mätinstrument 

Deformationerna i flervåningsbostadshuset på Torparängen ska mätas 

genom tre olika sensorer. En av sensorerna mäter fuktkvot, en mäter relativ 

fuktighet och temperatur samt en som mäter vertikala förskjutningar. 

Sensorerna på varje mätplats kopplas med kablar till ett kretskort som 

hanterar och lagrar information. Varje kretskort kan hantera 8st sensorer 

med en maximal kabellängd på två meter. Vid mätningar av väldigt små 

spänningar kan en längre sladd påverka precisionen på mätningarna. 

Dataloggern, alltså stationen som samlar in information är försedd med ett 

batteri som gör att ingen data går förlorad vid ett eventuellt strömavbrott. 

Nackdelen är däremot att ingen ny data kan lagras eftersom givarna då 

kräver extern strömförsörjning.1 

Det äldre mätsystemet som använts bland annat vid motsvarande mätningar 

på Limnologen har under periden 2016/2017 förbättrats och utvecklats. Den 

nya sensorplattformen möjliggör att sensorvärdena numera kan överföras via 

Ethernet, vilket gör att mätvärdena kan följas på ett helt annat sätt en 

tidigare. Ett nytt sensorkort har utvecklats som bygger på erfarenheter och 

mjukvara som körts under 2016/2017. Detta för att genomföra planerade 

mätningar vid Torparängen och samla in mätvärden från olika sensorer på 

olika våningsplan.2 

2.6.1 Sensorelement för mätning av relativ fuktighet och temperatur 

Sensorelementet i Figur 7 mäter temperatur och relativ fuktighet på valda 

platser i väggen. Syftet är att undersöka hur temperaturvariationen längs 

väggens tvärsnitt ändras. figuren visar den prototypsensor som använts i 

tester gjorda i labbmiljö inför experimentet på Torparängen. 

Fuktighetssensorn SHT2X, används i stor utsträckning och har kommit och 

blivit en industristandard. Sensorns serie SHT2X innehåller en kapacitiv 

luftfuktighetssensor, en bandgap- temperaturgivare och specialiserade 

analoga och digitala integrerade kretsar. Detta samlas på ett enda chip. Detta 

möjliggör en överlägsen sensorprestanda när det gäller noggrannhet och 

stabilitet samt en minimal strömförbrukning (Sensirion 2017). 

                                                 
1 Enqvist, Bertil. Forskningsingenjör, instutionen för Teknik, Linneuniversitetet. 

2017. Samtal 15 april. 

 
2 Enqvist, Bertil. Forskningsingenjör, instutionen för Teknik, Linneuniversitetet. 

2017. Samtal 15 april. 
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Figur 7: Visar prototypsensor för mätning av temperatur och relativ fuktighet. 

2.6.2 Sensor fuktkvot 

Vid mätning av fuktkvoten är det av stor betydelse att flera olika mätpunkter 

väljs i detta fall i modulernas yttervägg. Genom att välja flera punkter längs 

väggen undviks extremvärden och ger mer noggranna värden. Enligt Esping 

et al. (2005) ska området där uppfuktingen av träet är som störst och 

torkningsförutsättningarna är som sämst väljas. Resistansen mäts mellan två 

elektroder som pressas in i träet se Figur 8. Resistansmetoden är vanlig och 

bygger på att ledningsförmågan i träet är kraftigt beroende av fuktinnehållet. 

Högre fuktinnehåll medför en ökande ledningsförmåga och ger därför 

mindre motstånd det vill säga resistans. Med hjälp av en kalibreringskurva 

för träet översätter sedan mätaren resistansen till den fuktkvot träet har 

(Sandin 2010). Torrare trä har högre resistans än fuktigt trä på grund av att 

vattnet i det fuktiga träet leder spänningen bättre. 

 

Figur 8: Mätning av fuktkvot i trä. 

2.6.3 Potentiometer 

Vertikalförskjutningen mäts av en potentiometer, se Figur 9. En stång gjort 

av invar placeras på en fixerad punkt tex. på en betonggrund och kopplas till 

potentiometern. För mättningar av delar högre upp på väggen kan stången 

monteras på ett stålbeslag som sitter fast på väggen. När konstruktionen 

krymper och sväller ändras trycket på fjädern i potentiometern och på så sätt 

mäts deformationen. Invar är ett material som består av järn och nickel, 

vilket påverkas väldigt lite av temperaturförändringar. Invar stången 

krymper och sväller därmed väldigt lite över mätsträckan, vilket medför ett 

bra mätresultat. Varje potentiometer är i sin tur kopplade med separata 

kablar till en så kallad datalogger som troligen monteras i husets elcentral 

(Serrano et al. 2012). 
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Figur 9: Potentiometer för mätning av vertikalförskjutning. 

2.7 Tidigare studier 

Tidigare studier har gjorts inom området och tre projekt har använts som 

underlag för förberedelser av experimentet, beräkningar och jämförelse av 

resultat. Två av dessa studier, Wälludden och Limnologen är gjorda i Växjö. 

2.7.1 The Timber Frame 2000 projekt 

Liksom i Sverige så ändrades byggnadsförordningar i England och Wales 

under 90-talet. 1991 blev det tillåtet att bygga mellanhöga bostadshus med 

lastbärande trästomme (4-8 våningar) där. För att undersöka hur byggsystem 

som använts i byggnader med lägre våningshöjd skulle fungera även i 

mellanhöga byggnader genomfördes The TF 2000 projekt (Granthan et. al. 

2000). Inom ramen för projektet byggdes ett sexvåningshus med 

träregelstomme med fyra lägenheter per våning, vardera 60 m2 och med en 

total byggnadshöjd på 16 meter. Fuktkvot i träet respektive temperatur och 

relativ fuktighet mättes utanför och i byggnaden innan, under och efter 

byggnationen. Därefter mättes vertikalförskjutningen relativt tegelfasaden. 

Figur 10 visar resultat av dessa mätningar av vertikalförskjutningen under 

det första året. 

 

Figur 10: Vertikalförskjutning i TF 2000 projektet (Granthan. et. al. 2000). 
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Slutsatsen blev att både krympning och elastisk deformation måste tas 

hänsyn till vid konstruktion av infästningar. Även att andelen bärande delar 

som belastas vinkelrätt mot fiberriktningen bör minimeras då deformationen 

i dessa delar blir väldigt stora jämfört med de delar som belastas parallellt 

med fibrerna (Granthan et. al. 2000). 

2.7.2 Wälludden 

Wälludden är ett område söder om Växjö centrum som bebyggdes med flera 

femvåningsbostadshus i trä år1996. Husen byggdes med bärande 

träregelstomme, där andelen bärande delar som belastas vinkelrätt mot 

fibrerna endast är syll och hammarband, själva bjälklagen är inhängda. 

Wälludden ingick i ett projekt som startades 1992 där målet var att visa att 

trä var ett konkurrenskraftigt alternativ till stål och betong för byggnation av 

flerbostadshus i Sverige (Persson 1998). På projektet gjordes en detaljerad 

analys av kostnad, tekniska problem, och kvalitetsuppföljning av akustik, 

energiförbrukning och deformationsmätningar. Detta för att jämföra med 

liknande projekt tillverkade i betong eller stål. Inga mätningar av fuktkvot 

eller klimat i huset gjordes. 

Vertikalförskjutningarna mättes över en sträcka på 11.6 meter och den 

mättes på fyra olika ställen under perioden mars -96 till april -97. Figur 11 

visar resultatet av mätningarna på två av mätpunkterna. När mätningarna 

inleddes återstod visst fasadarbete och en del övriga kompletteringar.  

 

Figur 11: Deformationsmätningar på Wälludden (Persson 1998). 

Slutsatser från mätningarna var att största deformationen skedde initialt på 

grund av uttorkningen av byggfukten, och att årsvariationen av 

luftfuktigheten även den var på väg nedåt då mätningarna inleddes (Persson 

1998). 
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2.7.3 Limnologen 

Under hösten 2006 påbörjades bygget av Limnologen. Limnologen är fyra 

stycken åttavåningshus byggda med sju våningar KL-trä och en 

bottenvåning i betong. Husen ligger längs sjön Trummen i Växjö och under 

2007 startade i samarbete med Linnéuniversitetet ett större 

uppföljningsprojekt kopplat till projektet. Som ett delprojekt ingick 

mätningar av relativ fuktighet och temperatur på sex olika ställen längs 

tvärsnittet av ytterväggen, se Figur 12, samt mätning av 

vertikalförskjutningar i stommen, se Figur 13. Mätningarna från de första 

sex åren studerades och redovisades i rapporten’Long term in-situ 

measurements of displacement, temperature and relative humidity in a 

multistorey residential clt-building’ (Serrano 2014). Mätningarna började när 

huset var helt uppbyggt, men fasadmaterial inte ännu var färdigt. 

 

Figur 12: Resultat av temperatur och reletivfuktighets mätning i ytterväggen (Serrano 2014) med 

medgivande. 

 

Figur 13: Resultat av vertikalförskjutningsmätning (Serrano 2014) med medgivande. 
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Slutsatser från Limnologenexperimentet var att de största 

vertikalförskjutningen skedde under de 9 första månaderna. Efter den initiala 

perioden sker endast en relativt låg och avtagande förskjutning av last och 

tid. Fuktändringar i luften och i sin tur det belastade träet är efter den initiala 

perioden är den största anledningen till variationen i vertikalförskjutningen 

(Serrano 2014). 

2.8 Planelement och moduler 

Genom att använda prefabricerade element som tillverkas färdiga i fabrik 

kan byggtiden på arbetsplatsen förkortas och klimatpåverkan av elementen 

blir enklare att säkerställa. Exempel på element kan vara planelement för 

väggar, bjälklag, tak och volymer/moduler mm. Väggarna kan liknas vid 

vanliga regelväggar som kommer förbyggda, ibland färdigisolerade där 

fasadbeklädnad och invändiga beklädnaden även kan vara färdigmonterad. 

Planelementen som används för flervåningshus finns dessutom i massivträ. 

När det gäller lägenhetsskiljande väggar ställs andra krav på bland annat 

ljud. Därför brukar planelementen komma i två separata halvor som i sin tur 

monteras intill varandra utan kontakt för att minimera spridning av stomljud. 

Bjälklagen i flervåningsbostadshus är mer komplexa konstruktioner än 

traditionella bjälklag. Konstruktionerna ska kunna motverka brandspridning 

och förhindra stegljudstransmission mellan olika lägenhetsplan. Moduler 

kan liknas vid dessa planelement men kommer som rum eller delar av rum. 

Modulerna är i princip helt färdigställda invändigt med exempelvis tapeter, 

handfat och dragna ledningar för vvs, (Bergkvist & Fröbel 2013 s.80-81). 

Det finns ett flertal fördelar att bygga flervåningshus med 

planelement/volymer. En av fördelarna är att elementen kan medföra en 

lägre kostnad för samma kvalité i jämförelse med platsbyggda 

konstruktioner. I framtiden finns det en del saker att utveckla med dessa 

typer av volymer tex. dess flexibilitet att göra vissa ändringar i befintliga 

byggdelar (Boverket 2005). 

2.9 Fukttransport genom Yttervägg 

Sandin (2010) nämner att fukt transporteras till konstruktionen 

huvudsakligen genom fuktdiffusion, fuktkonvektion eller kapillärsugning. 

De två mest dominerande är diffusion och kapillärsugning men vid 

tryckskillnader i luften är fuktkonvektion dominerande. Genom konvektion 

och diffusion sker transporten av fukt i ångfas och genom kapillärsugning 

transporteras fukt i vätskefas. 

Genom vindinverkan, temperaturskillnader och ventilationssystem uppstår 

det lufttrycksskillnader över byggnaden och dess yttervägg. 

Lufttrycksskillnaderna kan göra att luften tar sig in genom ytterväggen och 

på så sätt medför luften fukt in i ytterväggen genom så kallad konvektion. 
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Under kallare säsonger, exempelvis under vintertid kan huset få ett 

undertryck inomhus som gör att kall och torr luft sugs in genom otätheter i 

konstruktionen. När luften passerar konstruktionen värms luften upp vilket 

som i sin tur medför att den relativa fuktigheten sjunker. Råder det ett 

övertryck i byggnaden sker motsvarande process som när det råder 

undertryck fast åt andra hållet (Sandin 2010).  

Diffusion är när fukten i väggen varierar tillsammans med temperaturen. Då 

temperaturen ändras förändras även ånghalten och mättnadsånghalten. Ökar 

temperaturen så ökar ånghalt och mättnadsånghalt. Detta innebär att den 

relativa fuktigheten ändras (Sandin 2010). Är det tex. kallare ute än inne så 

ökar temperaturen gradvis genom väggen och då sjunker den relativa 

fuktigheten, se Figur 14. 

Kapillärsugning sker när träet kommer i direktkontakt med vatten. 

Infästningar och knutpunkter kan bli extra svaga mot kapillärsug då de är 

svåra att skydda helt mot uteklimatet (Sandin 2010).  

 

Figur 14: Visar förhållandet mellan temperatur (T) ändring, ånghalten (v), mättnadsånghalt (𝑣𝑠) och 

relativ fuktighet (𝜑) i en vägg med två skikt (Sandin 2010). 
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3 Objektbeskrivning 

3.1 Furutå Gavlar 

Objektet som studeras är ett flervåningsbostadshus som ska byggas på 

Torparängen i Växjö, se Figur 15. Kvarteret kommer kallas Furutå Gavlar. 

Huset ska byggas med moduler i fem våningar. Under de fem våningar av 

trä byggs källargarage i betong. Källargaraget i betong inkluderas inte i de 

planerade mätningarna med tanke på att en del av arbetet går ut på att ta reda 

på total vertikalförskjutning enbart i trästommen. På grund av lyftkrafter i 

byggnaden orsakade av vindlast förankras huset i bottenplanet av betong.  

 

Figur 15: Lamellhus på Torparängen (Markanvisningtävling Torparängen) med medgivande. 

Huset är uppbyggt av olika typer av moduler som kombineras för att få 

önskad utformning av byggnaden. I normalplanen finns tre lägenheter, i 

mitten en etta på 28 m2 och kring gavlarna treor på 77 m2. Varje lägenhet har 

egen balkong med solläge och vacker utsikt, se Figur 16 

(Markanvisningtävling Torparängen). 

 

Figur 16: Planlösning Lamellhus på Torparängen (Markanvisningtävling Torparängen) med 

medgivande. 
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3.2 Torparängen och topologi 

Huset ska byggas på Torparängen i Växjö och ligger på en höjd intill Södra 

Bergundasjön, se Figur 17a. Placering av huset som studerats visas i Figur 

17b. Vissa delar av området sluttar marken kraftigt ner mot vattnet. Idag 

består stora delar av området av skogsmiljöer där både löv- och barrskog 

förekommer (Markanvisningtävling Torparängen). 

I en geoteknisk undersökning av Holmberg & Petterson (2016) utgörs 

marken till största del av skogsmark och marknivåerna skiljer sig och 

varierar mellan +161 till +172 möh. Jorden består av organisk jord dvs mull 

och torv och därefter morän. I enlighet med undersökningen bedöms det att 

lättare konstruktioner ska kunna uppföras inom markområdet på 

konventionellt sätt, typiskt med en gjuten betongplatta på mark. Eventuellt 

kan tyngre konstruktioner uppföras men kan då innebära kompletterande 

geotekniska undersökningar. 

  

a)  b)  

Figur 17: i a) Visas torparängens placering i Växjö och i b) visas var objektet är placerat på tomten 

(Markanvisningtävling Torparängen) med medgivande. 
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3.3 Ytterväggar och bjälklag 

Modulväggarna är lågenergiväggar för att minska energibehovet i 

byggnaden. Infästningen av bjälklaget är konstruerat så att belastning på 

träet vinkelrätt mot fibrerna minimeras till endast syll och hammarband, se 

Figur 18. Detta för att trä som belastas i vinkelrät riktning skapar större 

deformationer både på grund av belastning och fuktkvotsändringar 

(Johansson 2016). Bjälklaget är förankrat med en längre typ av spik som 

låser bjälklaget till modulerna. Bjälklaget ligger även på ett upplag 

bestående av en längsgående regel och genom detta uppnås en god 

infästning. Genom denna typ av lösning minimeras även köldbryggan för 

huset. I detaljen har ej hänsyn tagits till golvbeläggning eller innertak 

eftersom det inte anses vara relevant i sammanhanget. 

 

Figur 18: Detalj av Yttervägg och bjälklagsinfästning. 
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4 Metod 

Tillvägagångssättet har anpassats efter de underlag som mottagits i form av 

ritningar på objektet. En arkitektbroschyr på kvarteret Furutå Gavlar har 

studerats tillsammans med konstruktionsritningar från tidigare liknande 

projekt av Derome. Utifrån underlaget och i samspel med handledare har 

beräkningar och egna CAD-ritningar tagits fram som används för att visa 

placering av sensorer i modulväggen och för beräkning av laster. En 

lastnedräkning har gjorts för varje plan i bostadshuset vilken används för att 

sedan få fram husets vertikala förskjutning. 

4.1 Placering av sensorer 

Både kvantitativ och kvalitativa metoder har använts för placering av 

sensorer. Kunskap från tidigare rapporter och experiment har använts för att 

bestämma relevanta placeringar av sensorer. Dessa placeringar har även 

diskuterats fram genom intervjuer av personer som varit inblandade i 

tidigare experiment och även kommer vara inblandade i det kommande 

experimentet som arbetet förbereder. För framtagning av underlag har 

ritningar och illustrationen gjorts i Autocad architecture och mechanical. 

4.1.1 Data för Placering av sensorer 

Uppföljningsrapporter från experimentet på Limnologen använts som 

underlag för att bestämma relevanta placeringar av sensorer. Utifrån dessa 

har egna slutsatser tagits och diskuterats med Petr Sejkot och Johan Vessby 

för att komma fram till de mest intressanta punkterna att studera i detta 

objekt. 

4.1.2 Urval, validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten anses hög eftersom vi handletts av inom ämnet kunniga 

personer. Slutgiltiga placeringar har diskuterats genomgående, både med 

handledare och andra personer som varit inblandade i experimentet på 

Limnologen. Eftersom tidigare studier har gjorts inom ämnet med 

ämneskunniga personer så har metoderna för att mäta de relevanta delarna 

det vill säga placeringar av sensorer i flervåningshuset utvärderats och 

påvisat gott resultat. Därför kan validiteten anses vara hög. 
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4.2 Teoretiska beräkningar av vertikalförskjutning och lastnedräkning 

En kvantitativ metod har använts för de teoretiska beräkningarna. Vid last 

beräkningar används beprövade formler ifrån Eurokod. För beräkning av 

vertikalförskjutningar används även formler från vetenskapliga böcker och 

tidskrfter inom området. Data som använts i formlerna är tagna från tidigare 

arbeten och studier. Beräkningarna är gjorda i Mathcad. 

4.2.1 Data för teoretiska beräkningar 

Data för elastisk deformation och krypning baserades på värdena från en 

lastnedräkning som gjorts på bostadshuset. Dimensioner på de bärande 

delarna i träkonstruktionen är baserade på ritningar från ett liknande projekt 

gjort av Derome. Hållfasthetsvärden för de bärande trädelarna är tagna ur 

Eurokod. Sekundärdata är tagen från uppmätta värden av klimatet från 

experimentet på Limnologen i Växjö och har använts för krympning och 

svällningsberäkningar. 

4.2.2 Urval, validitet och reliabilitet 

Data för fukt är taget från experimenten från Limnologen där objektet var 

placerat på plats med liknande klimat och anses därför ha hög reliabilitet. 

När mätningarna utförs på objektet kommer den teoretiska beräkningen 

skilja sig från verkligheten eftersom att det förekommer en del felkällor och 

antaganden i studien. Resultaten riktar sig till träbyggande med moduler i 

fem plan och kan därför endast jämföras med husbyggnationer med liknande 

teknik och byggnadshöjd. 
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5 Genomförande 

Under projektets gång har lastnedräkning gjorts och beräkningar utförts för 

husets vertikala förskjutning. Placering vart sensorer ska sitta har jämförts 

med tidigare projekt och studier och har därefter diskuterats med handledare. 

Träets beteende har också undersökt då det utsätts för tryck i olika 

fiberrikningar. Ritningar på detaljer och planlösning har upprättats genom 

antaganden som diskuterats i samband med handledningsmöten och utifrån 

ritningar från tidigare projekt som Derome ansvarat för. 

5.1 Kraft- och spänningsberäkningar 

För att få fram krafter och spänningar som behövs vid 

deformationsberäkningar gjordes en lastnedräkning. För lastnedräkningen 

användes framräknade egentyngder, vindlast och snölast. För fullständiga 

beräkningar se Bilaga 1. 

5.1.1 Egentyngder 

Lastnedräkning genomfördes på huset för att få ut den dimensionerande 

belastningen som de olika delarna bostadshuset påverkas av. Där underlag i 

form av detaljer fanns såsom yttervägg och lägenhetsskiljande bjälklag, så 

har egentyngder beräknats genom att multiplicera densiteter med massa. För 

vissa material tex. OSB-skivor så fanns 𝑚2 vikter angivna, i dessa fall 

mängdades en area fram och multiplicerades med vikten per 𝑚2. För 

egentyngd på tak togs värden från Svenskt trä (2003) och sattes till 0,4 
𝑘𝑁

𝑚2.  

5.1.2 Vindlast 

Vindlast beräknades med värden tagna för byggnad belägen i Växjö med 

terrängtyp III och en byggnadshöjd på 16 m. Den utbredda lasten, 𝑞𝑝 blir då 

0,66 
𝑘𝑁

𝑚2 och formfaktorn 𝑐𝑝𝑒 är 0,6. Med dessa värden beräknas den 

dimensionerande vindlasten sedan med formel (10). Den dimensionerande 

vindlasten multipliceras sedan med cos(45) för att få fram den kraft som 

belastar konstruktionen i vertikal riktning, se Figur 19. För att sedan föra 

över lasten till den bärande ytterväggen så multipliceras den 

dimensionerande vertikala vindlasten med bredden på halva taket. Då fårs en 

utbredd last i 
𝑘𝑁

𝑚
 längsgående den bärande väggen. 
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Figur 19: Vindlastens inverkan på taket. 

5.1.3 Snölast 

Snölasten 𝑠𝑘 bestäms enligt tabell för Växjö i Eurokod till 2,0 
𝑘𝑁

𝑚2. 

Exponeringsfaktorn Ce och termiska koefficienten Ct sätts till 1,0. 

Formfaktorn ui beräknas med formel (12) ut till 0,4. Dessa värden används i 

formel (11) för att få fram den dimensionerande snölasten. Sedan används 

samma princip som med vindlasten för att få en linjelast i 
𝑘𝑁

𝑚
. 

5.1.4 Lastnedräkning 

Lastnedräkningen har gjorts våning för våning för att se hur mycket varje 

modul belastas. Areor är tagna från Cad- ritningen som gjorts utifrån 

arkitektbroschyren. Egentyngder, snölast, vindlast och nyttig last i form av 

bostadslast sätts in i formel (8) och (9) för varje våning för att få fram en 

dimensionerande linjelast i ytterväggen. Denna linjelast multipliceras sedan 

med cc- avståndet på reglarna i väggen och divideras med två. På så sätt fås 

en normalkraft för varje regel som leds ner till syll och hammarband i 

infästningen. Spänningarna jämförs sedan med kapaciteten i de olika delarna 

för att kontrollera utnyttjandegraden. 

  



 

31 

Gustafsson & Johansson 

5.2 Kapacitetskontroll 

5.2.1 Tryck vinkelrätt fibrer 

För kontoll av tryck vinkelrätt fibrerna ska kriteriet i formel (13) uppfyllas. 

Kapacitetskraften 𝑓𝑐90𝑑 bestäms av formel (14) där 𝑘𝑚𝑜𝑑 sätta till 0,6 och 𝛾1 

till 1,3. Till läggnings faktorn 𝑘ℎ sätts till 1,3. Den dimensionerande 

spänningen 𝜎90𝑑 beräknas med formel (15) där 𝐹 är bestämt från 

lastnedräkningen i kapitel 5.1 och 𝐴𝑒𝑓 sätts till 0,015 m2. 

5.2.2 Knäckning av pelare 

För kontroll av knäckning för en pelare som belastas endast med vertikallast  

skall kriteriet i formel (16) uppfyllas. Kapacitetskraften 𝑓𝑐0𝑑 beräknas enligt 

formel (22) där 𝛾1 sätts till 1,3 för konstruktions virke. Reduceringsfaktorn 

𝑘𝑚𝑜𝑑 sätts till 0,6 enligt Eurokod 5. Instabilitetsfaktorn 𝑘𝑐 i formel (16) 

beräknas med formel (17). 𝑘𝑐 beräknas till 0,69 efter alla variabler har 

bestämts med formlerna (18) till (21). Den dimensionerande spänningen 

𝜎𝑐0𝑑 är bestämda med lastnedräkningen i kapitel 5.1. 

5.3 Vertikalförskjutningar 

Husets maximala vertikalförskjutning räknades ut genom att summera alla 

töjningsvärden ε för krypning, krympning, mekanosorptiv krypning och 

elastisk deformation. Vertikalförskjutningen räknades per våning eftersom 

varje vånings belastas med olika laster då egentyngden blir större längre ned 

i konstruktionen. En våning räknades ifrån undersida hammarband till 

undersida hammarband, så att hela infästningen beräknas belastas med 

samma kraft. Varje modul delades även upp i trä som belastas parallellt med 

fibrerna och trä som belastas vinkelrätt mot fibrerna. För fullständiga 

beräkningar se Bilaga 1. 

5.3.1 Elastisk deformation 

Med normalkrafter beräknade i kapitel 5.1 kan beräkningar av 

vertikalförskjutningar göras. Normalkraften delas med tvärsnittet på regeln 

för att få fram den spänning som belastar syll och hammarband under regeln. 

Den elastiska deformationen räknas ut med formel (4) Elasticitetsmodulen 

𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛 för trä som belastas parallellt med fibrerna är 11 GPa medans 

𝐸90,𝑚𝑒𝑎𝑛 för trä som belastas vinkelrätt mot fibrerna är 370 MPa. 
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5.3.2 Krypning och mekanosorptiv krypning 

För beräkningar av krypning och mekanosorptiv krypning enligt Eurokod 5 

så räknas E modulen om med hänsyn till klimat och tid till Efin med formel 

(6). Faktorn kdef sätts till 0,6. Denna omräkning slås senas ihop med formel 

(4) för elastisk deformation och blir formel (7) som visar den totala 

deformationen som beror på last, tid och klimat. För att se hur stor den 

elastiska deformationen är jämfört med den då hänsyn är tagen till en 

justerad kdef tas formel (7) minus formel (4). 

5.3.3 Krympning 

Med värden tagna från de relativa fuktmätningar som gjorts på Limnologen, 

se Figur 12, estimeras en fuktkvotsändring ∆MC till 6% över årets gång med 

hjälp av en sorptionskurva, se Figur 20. Krympningsfaktorn, k sätts till 

0.01% för trä belastat parallellt med fibrerna. För trä som belastas vinkelrätt 

mot fibrerna sätts k till 0.26%. Längden på de stående träreglarna som 

belastas parallellt med fibrerna bestäms efter detaljritningar till 2886 mm per 

våning och syll och hammarband som belastas vinkelrätt mot fibrerna till 45 

mm vardera per våning. Dessa värden används sedan i formel (5) för att få 

fram krympningen i konstruktionens olika delar. 

 

Figur 20: Sorptionskurva med givna värden från Luleå och Malmö (Bergkvist. 2013). 

För att få fram en estimerande graf för hur vertikalförskjutningarna kommer 

bete sig över tid gjordes här ett nytt antagande, hur mycket byggfukt som 

tillkommer under monteringen av modulerna. Träet får en permanent 

krympning på grund av uttorkning av byggfukt under den första tiden efter 

stommen har klimatskyddats. Den totala längden för trä som belastas i de 

olika fiberriktningarna sätts in i formel (5) med en antagen fuktkvotsändring 

på 3%-enheter. De relativa fuktighetsvärden är tagna från Figur 12. Under 

byggtid 75%, max under sommarhalvåret 60% och min under vinterhalvåret 

30%. 
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5.4 Ritningar 

I ett tidigt stadie upprättades en stomritning av objektet utifrån en 

planritning från tidigare projekt och arkitektbroschyren som mottogs från 

Derome. Även här fick en dialog föras med handledare för att bland annat 

diskutera modulernas spännriktning i huset på Torparängen. Ritningarna 

gjordes i AutoCad Architecture. Väggens uppbyggnad kunde fås genom att 

studera en sektion från ett tidigare projekt. Väggens uppbyggnad på 

Torparängen skall enligt Derome motsvaras utav det tidigare projektet. 

Detaljerna ritades också upp där en förståelse fås för hur husets volymer 

sitter sammankopplade och hur bjälklaget sitter fast i modulens regelstomme 

för att förhindra högt tryck vinkelrätt fibrerna i träet. 

5.5 Placering av sensorer 

Målsättningen med placeringen av sensorerna är att dessa ska placeras på 

ställen där den mest relevanta informationen kan mätas. Totalt 10 stationer 

med 8 sensorer per station kommer placeras i bostadshuset. Ytterligare ett 

önskemål är att stationen placeras så att de stör de boende så lite som 

möjligt. En form av datacentral kommer att placeras i husets bottenplan. För 

placering av sensorer studerades ritningar för att hitta extra påverkade 

punkter i konstruktionen. Exempel på sådana punkter är knutpunkter, 

infästningar, möjliga köldbryggor och högt belastade konstruktionsdelar. 

Detaljer har också ritats upp för att visa de mest lämpliga ställen för 

placering av sensorer. 

5.6 3D-modell 

För att få en övergripande bild över huset har en 3D-modell gjorts på husets 

stomme. Ritningar från tidigare projekt som Derome gjort har använts för att 

se hur modulerna och själva huset är uppbyggt. Modellen skapades i 

AutoCad mechanical (2017). Modellens syfte är att visa hur sensorerna ska 

sitta och placeras för att hitta de mest intressanta värdena och platserna i 

huset. Modellen skapades genom att vardera plan byggdes upp i 3D. 

Antagande har gjorts gällande vissa mått eftersom ritningar varit bristfälliga 

och ej kunnat utvisa hur exempelvis taket är uppbyggt. Vissa förenklingar 

har gjorts i modellen för att den ska bli mer lättförståelig och fylla sitt syfte 

som illustration och guidning genom arbetet. Modellen visar inte husets 

planlösning utan fokus har legat på att redovisa husets struktur och bärning. 

Dessutom har stationen inte gömts vilket den ska göra för att ej vara synlig 

för boende.  
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6 Resultat och analys 

6.1 Placering av stationer och sensorer 

Tio stationer placerades totalt i huset. Vid varje station har upp till åtta 

sensorer använts. Fem stycken sensorer för mätning av temperatur och 

relativ fuktighet, två stycken potentiometrar och en sensor för 

fuktkvotsmätning. För varje station finns detaljer som visar var i väggen 

sensorerna är placerade. För att visa och illustrera på ett överskådligt sätt hur 

sensorerna har placerats upprättades en 3D-modell. Fullständiga 

detaljritningar och planer återfinns i Bilaga 2. 

6.1.1 3D-modell 

3D modellen ger möjlighet att tydligt åskådliggöra var mätningarna 

planeras. Figur 21 visar den bärande stommen och placering av stationer. De 

gröna innerväggarna är rumsskiljande och lägenhetsskiljande väggar. Dessa 

väggar är endast inritade för att få en bild av planlösningen i modellen. 

Husets läge visas av norrpilen till vänster i figuren. Figur 22 visar hur 

sensorerna placeras och kopplas ihop med stationen med sladdar. Fler 

illustrationsbilder från 3D-modellen hittas i Bilaga 3. 

 

Figur 21: 3D-modell av lamellhuset på Torparängen. 
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Figur 22 Detalj placering av sensorer. 

6.1.2 Plan för placering av stationer 

Placering för stationer är markerade med cirklar. De har placerats på sådana 

ställen att de mäter relevant information och dessutom går att gömma. På 

långsidorna placeras de i anslutning till kök och badrum där de kan gömmas 

i skåp. I hörnen placeras stationerna i en garderob. Detta för att inte vara 

synligt för boende och åtkomligt obehöriga personer. 

Stationerna har placerats på två av husets knutar diagonalt varandra. Två 

ytterligare stationer har placerats på mitten av långsidorna, se Figur 23. I 

knutarna placeras stationerna på våning ett, tre och fem. På långsidorna 

placeras en station på bottenplan och en på plan fem. 

 

Figur 23:Plan för objektet på Torparängen. 
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Solstrålning på södra sidan bidrar till en stor variation av fuktighet även 

under årstiderna vilket enligt Dinwoodie (2000) kan leda till större 

deformation. Värdena på södra sidan kan därför jämföras med värdena från 

norra sidan där fuktvariationen under årstiden blir minde. Tanken är även att 

mätningarna från hörnen ska jämföras med mätningen från husets långsida, 

där belastningen från byggnadens egentyngd är störst.  

I hörnen har planen ett, tre och fem har valts för stationerna eftersom även 

med den begränsade sladdlängden mellan stationer och sensorer så nås alla 

infästningspunkter för vägg och bjälklag. Dessa plan ger också jämna 

mätningsintervaller på flervåningshuset. Istället för att mäta hela 

vertikalförskjutningen från plan ett till plan fem uppnås ett bättre mätresultat 

om förskjutningen mäts i intervaller. Längre mätsträcka kan orsaka 

felmätningar. Eftersom ett begränsat antal sensorer och stationer finns 

tillgängliga så har en längre mätsträcka fått väljas vid mätpunkterna på 

husets långsidor. Alla sensorer har placerats vid varje station på de olika 

planen så att jämförelser på fuktvariationer på olika våningshöjder också kan 

göras.  

6.1.3 Detaljer och sektioner för placering av sensorer 

Två potentiometrar används vid varje station. En utav dem kopplas med 

invarstången ihop med potentiometer från stationen över och mäter 

tillsammans den totala vertikalförskjutningen. Den andra potentiometern 

placeras så att den endast mäter delar som belastas vinkelrätt mot fibrerna, 

visas i Figur 24. Figur 24a visar placering av potentiometrar vid knutarna 

och i Figur 24b visas potentiometrar placerade på långsidorna. De helröda 

punkterna visar potentiometrar som är ihopkopplade med invarstänger och 

mäter den totala vertikalförskjutningen uppdelat i intervaller. De lila 

punkterna visar placeringar för potentiometrar som mäter förskjutning 

endast vinkelrätt fibrerna (syll och hammarband). Sektionssnitten ses i Figur 

23. I knutarna sitter de sammankopplade potentiometrarna i vid golv på plan 

två och fyra, och vid taket på plan fem. Mätningar över enbart syll och 

hammarband sker vid golv på plan ett, tre och fem. På långsidorna sitter de 

sammankopplade potentiometrarna vid golv på plan två och tak på plan fem. 

Mätningar över enbart syll och hammarband sker vid golv plan två och tak 

plan fem. 
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a) b) 

Figur 24: i a) Visas placering av potentiometrar i hörnen och i b) visas placering av potentiometrar 

på långsidorna. 

Sensorerna placeras i hörnen enligt Figur 25 och på långsidan enligt Figur 

26. Sammanlagt används fem sensorer som mäter relativ fuktighet och 

temperatur för var och en av de sammantaget tio stationerna. Fyra av de 

placeras mellan varje isoleringsskikt och den femte i infästningen mellan 

modulerna. En sensor som mäter fuktkvot sätts i en lastbärande regel. I 

Figur 25a, c och d visas alla sensorers placering i ett vertikalt tvärsnitt. Där 

placeras första sensorn för temperatur och relativ fuktighets mätningar 

innanför fasadbeklädnaden, andra innanför den isolerande fasadskivan, 

tredje innanför skiktet med 170mm isolering och fjärde innanför det sista 

skiktet isolering på 70mm. Samma placering visas i Figur 25b med ett 

horisontal-snitt vid husets hörn.  

 

FUKTKVOTSSENSOR 

 

POTENTIOMETER 

VERTIKALFÖRSKJUTNINGAR  

 

RH-OCH TEMPERATURMÄTARE 
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a)  b)  

 

  

c)  d)  

Figur 25: i a) Visas placering av sensorer på plan ett i vertikalled, i b) visas placering av sensorer i 

horisontalled, i c) visas placering av sensorer över plan tre i vertikalled och i d) visas placering av sensorer 

över plan fem i vertikalled. 
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a) b) 

Figur 26: i a) Visas placering av sensorer på plan ett i vertikalled på långsidan och i b) visas 

placering av sensorer över plan fem i vertikalled.  

Sensorerna har placerats på nämnda platser då de anses ge de mest 

intressanta värdena. De placerades mellan respektive isoleringsskikt för att 

följa temperatur och fuktvariationen som sker när luften passerar väggens 

tvärsnitt (Sandin 2010). Detta är intressant att veta då man vill se hur 

klimatet ändras genom modulväggen och hur det i sin tur påverkar stommen. 

Det mest intressanta är att mäta variationen av temperatur och relativ 

fuktighet runt de bärande reglarna. Att kunna jämföra dessa variationer med 

uteklimatet hade också varit intressant, men på grund av det begränsade 

antalet sensorer per station valdes detta bort. Sensorerna placeras en bit upp i 

väggen för att undvika extremvärden från köldbryggor och otätheter i 

infästningspunkter.  
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6.2 Beräkningar 

6.2.1 Utnyttjandegrad 

Tabell 2 visar utnyttjandegraden av tryck vinkelrätt mot fibrerna i syllen och 

knäckning i antagen mest belastade regeln i väggen på plan 1. Den visar att 

syllen på bottenplan blir den dimensionerande delen och belastas med över 

100% av sin kapacitet. Det kan tyda på att de spänningarna som använts i 

beräkningar av elastisk deformation, krypning och mekanosorptiv krypning 

är lite högre än verkligheten. Den belastade spänningen för tryck vinkelrätt 

fibrerna är räknade mitt i väggen där cc avståndet på reglarna är 600 mm. 

Vid fönster och dörrar ökar avståndet mellan reglarna och då ökar även 

spänningen linjärt. Vid en dörr med modulmått 12M överskrids kapaciteten 

med 100%. För att undvika problem vid överskriden kapacitet för tyck i 

syllen bör dimensionerna på reglar runt dörr- och fönsterhål ökas. 

Förslagsvis med att sätta dubbla reglar. Kapaciteten för knäckning är endast 

58 %, men om tvärsnittet på dessa reglar skulle minskas hade spänningen på 

syllen ökat vilket motiverar valet av överdimensionerade reglar med hänsyn 

till knäckning. 

Tabell 2: Spänning och Kapacitet 

Konstruktionsdel Spänning  

[kN/𝑚2] 

Kapacitet 

[kN/𝑚2]  

Utnyttjandegrad 

Stående regel 3914,0 6702,0 58 % 

Syll 1957,0 1875,0 104 % 

6.2.2 Vertikalförskjutningar 

Ur Tabell 3 framgår de krafter som belastar konstruktionen på de olika 

våningarna och de vertikalförskjutningar dessa bidrar till per våning. 

Förskjutningarna delas även upp i hur mycket som kommer från trä som 

belastat parallellt med fibrerna (𝑉𝑙) och trä som belastas vinkelrätt mot 

fibrerna (𝑉𝑣). Resultatet visar att våning två får störst total förskjutning och 

att 𝑉𝑙 och 𝑉𝑣 är likvärdiga på varje våning med både syll och hammarband. 
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Tabell 3: Krafter och vertikalförskjutningar per våning 

Våning Linjelast 

[kN/m] 

Normalkraft 

[kN] 

Spänning 

[kN/𝑚2] 

𝑉𝑙 

[mm] 

𝑉𝑣 

[mm] 

𝑉𝑡𝑜𝑡 

[mm] 

Tak 13,14 
 

7,89 1031,0 - 0,90 0,90 

5 14,78 8,87 1159,0 2,22 1,86 4,08 

4 21,97 13,18 1723,0 2,46 2,08 4,54 

3 31,28 18,76 2453,0 2,76 2,36 5,12 

2 40,59 24,36 3184,0 3,07 2,64 5,71 

1 49,90 29,94 3914,0 3,3 1,46 4,76 

 

I Tabell 3 syns tydligt hur deformationen ökar då spänningen ökar, men hur 

andelen trä som belastas vinkelrätt mot fibrerna ändå spelar störst roll 

(Granthan et. al. 2000). Trots att spänningen är högst på bottenplan är 

deformationen minde än på plan två, det beror på att bottenvåningen endast 

räknas innehålla syll, hammarbandet räknas tillhöra plan två. Bottenplan 

räknas alltså endast innehålla 45mm vinkelrätt belastade delar medans 

övriga plan 90mm. Figur 27 visar hur vertikalförskjutningen ökar per 

våning. 

 

Figur 27: Vertikalförskjutning per våning. 
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Tabell 4 visar hur stora vertikalförskjutningarna är från de olika 

deldeformationerna och hur stor del som kommer ifrån de delar som belastas 

vinkelrätt mot respektive parallellt med fibrerna. Resultatet visar att den 

totala vertikalförskjutningen är 25,17 mm (utan uttorkningsperioden) och att 

största deformationen, 15,68 mm kommer ifrån årliga fuktkvotsvariationer 

(Persson 1998). Kympningen på 15,68 mm är ett extremvärde och 

uppkommer ändast vid den torraste tiden under året. Procentuellt sett så 

kommer 45% av den totala deformationen från trä som belastas vinkelrätt 

mot fibrerna trots att vinkelrätt belastade delar har minimerats till 

hammarband och syll. 

Beräkningarna av deformationerna krypning och mekanosorptiv krypning 

har gjorts med förenklingen 𝑘𝑑𝑒𝑓 enligt Eurokod 5. Det är en grov 

förenkling av verkligheten då deformationer från mekanosorptiv krypning är 

en separat del och beror på deformationer och fuktförändringar sedan 

tidigare år. I diagrammet som använts (Figur 20) för att beräkna relativ 

fuktighet till fuktkvot i trät är kurvorna tagna ifrån Luleå och Malmö. 

Skillnaden mellan dessa två kurvor är små trots klimaten på de olika orterna 

varierar stort. Den anses därför trovärdig även för Växjö. 

Tabell 4: Vertikalförskjutningar i de olika fiberriktningarna och deldeformationerna. 

Fiberriktning Vertikal-

förskjutning 

från Elastisk 

deformation 

[mm] 

Vertikal-

förskjutning från 

Krypning och 

mekanosorptiv 

krympning 

[mm] 

Vertikal-

förskjutning 

från 

Krympning 

[mm] 

Total 

Vertikal-

förskjutning 

 

[mm] 

Parallellt 3,26 1,95 8,66 13,87 

Vinkelrätt 2,68 1,60 7,02 11,30 

Total 5,94 3,55 15,68 25,17 

 

I Figur 28 visas en graf över hur vertikalförskjutningarna uppskattas ske 

under en femårsperiod. Notera att i denna graf är en permanent krympning 

på 7,84 mm från uttorkning av byggfukt medräknad, något som inte är med i 

det övriga resultatet. Denna uttorkning räknas ske under de 6 första 

månaderna efter konstruktionen klimatskyddas. Grafen är förenklad när det 

gäller deformation som sker över tid, den totala deformationen för krypning 

och mekanosorptiv krypning är lagd som en linjär ökning över de fem första 

åren. 

Jämförs den estimerade grafen som tagits fram med grafen från Limnologen 

liknar de varandra i början då största deformationen sker under förstas året 

(Serrano 2014). Det som skiljer sig är framförallt variationen över året 

beroende på fuktkvotsändringar. Initialdeformationen och 
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totaldeformationen är även mindre trots en högre byggnadshöjd. Jämförs den 

med mätningarna från Wälludden så har den en liknande total deformation 

efter första året. 

 

Figur 28: Beräknad vertikalförskjutning över tid. 
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7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

Valet av metoden när det gäller placering av sensorer var mycket begränsad. 

Tidigare studier har gjorts inom området, därför ansåg det att det mest 

realistiska tillvägagångssättet är att genomföra arbetet utifrån dessa med en 

annan synvinkel då nya mätinstrument har utvecklats. Eftersom det gavs  

begränsat material att utgå ifrån bidrog det till att antagande fick göras som 

har nämnts tidigare i rapporten. Om arbetet skulle genomföras igen hade det 

varit fördelaktigt att få mer utförligt underlag att arbeta med för att få ett så 

bra resultat som möjligt. Reliabiliteten kan alltid diskuteras eftersom flera 

antaganden har gjorts, men eftersom vår kunskap inom området har 

utvecklats under arbetets gång och eftersom vi har kontrollerat våra 

antagande till bästa förmåga tillsammans med sakkunniga anser vi det vara 

inom ramen för vad som är rimligt. 

Beräkningarna har upprättats i enlighet med vad som anges i Eurokoderna. 

Det finns mer exakta sätt att göra beräkningar vad gäller krypning och 

mekanosorptiv krypning. Efter diskussion med Petr Sejkot bestämdes att det 

skulle generera en väldigt liten skillnad i det slutgiltiga resultatet jämfört 

med nu genomförda beräkningar. En metod för beräkning av krafter och 

spänningar hade kunnat vara att använda ett modellerings program, tex 

FEM-Design. Denna metod valdes bort då varken tid eller tillräckligt med 

kunskap inom dessa program fanns.  

Baserat på tidigare genomförda experiment anses mätningarna vara 

ekonomiska i ett långsiktigt perspektiv då mätdata samlas in automatiskt. 

Systemet kan finnas installerat i byggnaden till den dagen då mätningarna 

inte längre är av intresse. Skulle mätningarna utföras på annat sätt 

exempelvis manuellt med hjälp av en mättekniker så hade denna metod 

blivit mycket kostsam och ineffektiv då flera upprepningar av samma 

mätningar sker på flera områden i byggnaden. Metoden levererar också god 

och hög precision på mätningarna. I jämförelse med mätningarna som 

genomförts på Wälludden där mätningar genomfördes med linjal vid 

flertalet tillfällen är denna metod som kommer att användas på Torparängen 

betydligt mer noggrann och ger bättre mätvärden med tätare intervall. Ett 

intervall på en timme hade bidragit till mycket noggrann data över 

dygnsvariationerna. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Teoretiska beräkningar som gjorts i arbetet är till för att jämföras med det 

resultatet från mätinstrumenten och för att se hur nära verkligheten 

beräkningarna hamnar. Eftersom detta arbete ska fungera som ett underlag 

för genomförandet av experimentet och det inte genomförts ännu är någon 

slutgiltig analys ej genomförbar i nuläget.  

Under arbetet prioriterades det inte att bestämma hur trapphus och hisschakt 

är utformat med bärande delar och håltagning. Även denna modul har 

räknats med komplett bjälklag som spänner över hela modulen. Eftersom det 

inte framgått genom underlaget från Derome. Vidare så har 

installationslaster inte räknats med i beräkningarana för huset eftersom dessa 

laster inte har definierats. I beräkningarna har balkongerna för huset 

försummats då ytterligare svåruppskattade antaganden krävts. Vid 

utnyttjandegrads kollen av en bärande regel är inte något moment från 

horisontal vindlast med räknad. Det medför att utnyttjande graden skulle 

varigt något högre för knäckning av pelare, men inte av betydelse på 

resultatet då detta endast va en kontroll av våra antaganden på de ritningar 

som funnits till vårt förfogande. Syllen hade dessutom ändå varit den 

dimensionerande delen. 

I enlighet med tidigare experiment och dokumentation om vertikala 

förskjutningar anses resultatet från beräkningen motsvara ett rimligt totalt 

värde. De årliga variationer från krympning och svällning är dock större 

jämfört med Limnologen, vilket var det enda som mättes över en längre 

period än ett år. Experimentet som gjorts på Limnologen är dock svår att 

jämföra med eftersom Limnologen byggdes med KL-trästomme och två 

våningar högre. Den stora skillnaden i krympning och svällning antas bero 

på egenskaperna hos KL-träet. Den massiva KL-trästommen på Limnologen 

medför även lägre spänningar vilket förklarar den liknande 

initialdeformationen trots dom två extra våningarna. I KL-träkonstruktionen 

på Limnologen belastas delar av bjälklaget vinkelrätt mot fibrerna, exakt hur 

dessa korslimmade skivor beter sig vid fuktkvotsändringar jämfört med en 

träregelstomme är utanför vårt kunskapsområde. Antal våningsplan har 

givetvis också betydelse för den totala deformationen och därför är 

experimenten från Wälludden en bättre referenspunkt. Huset på Wälludden 

har lika många våningsplan och är byggd med liknande träregelstomme som 

används i modulerna på Torparängen. Problemet med att jämföra med 

Wälludden är att mätningarna gjordes med linjal och bara under första året 

vilket inte ger ett precist värde. Dessutom är det inte möjligt att se vilka 

deformationer som orsakas av krypning, krympning och mekanosorptiv 

krypning. 
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I rapporten ‘Long term in-situ measurements of displacement, temperature 

and relative humidity in a multistorey residential clt-building’av Serrano et 

al. (2014) användes en annan metod för att bestämma fuktkvoten i de 

lastbärande KL-skivorna. Denna metod är mer ingående och kräver 

ytterligare beräkningar. Denna metod valdes bort då noggrannheten i 

värderna tagna från grafen i Figur 20 ansågs höga för ändamålet. 

Uttorkningsperioden är inte medräknad i vertikalförskjutningsberäkningarna 

förutom i den estimerade grafen, Figur 28. Detta på grund av att ett 

antagande om hur mycket byggfukt som skulle tillkomma under 

monteringen ansågs som för stor felkälla. Då modulerna endast monteras på 

plats antogs ett lågt värde för byggfukt när den estimerade grafen gjordes. 

Då det är oklart hur monteringsprocessen går till ville vi inte blanda in detta 

antagandet i beräkningarna, utan ansåg att det var något som var bättre att 

addera i efterhand. Mängden byggfukt som tillkommer under produktionen 

och uppställningen av modulerna har betydelse på den slutgiltiga 

vertikaldeformationen. Om exempelvis ett väderskydd ställs upp kan denna 

deformation minimeras. Att inte veta hur monteringsprocessen går till är en 

felkälla som kan påverka de teoretiska beräkningarna jämfört med de 

praktiska mätningarna För att minimera denna felkälla kan fuktkvoten mätas 

under montagetiden.  

En annan faktor som kan ha genomslag på resultatet är de antaganden som 

gjorts på dessa modulelement. Utifrån de ritningar vi fått har vissa oklarheter 

diskuterats med handledare för att få en djupare förståelse för själva 

byggsystemet, och kunna göra korrekta antaganden när det gäller 

spännriktningar och bärande innerväggar. Dessa antaganden påverkar de 

framräknade spänningar som använts vid beräkningarna av 

vertikalförskjutningarna. 

Eextra potentiometrar som mäter enbart syll och hammarband har valts för 

att kunna se hur mycket att den totala deformationen som kommer ifrån de 

delar som belastas vinkelrätt fibrerna. Detta är den svaga delen i 

konstruktionen när det gäller deformationer. Därför anser vi det vara av hög 

relevans att veta hur dessa delar beter sig i verkligheten jämfört med teorin. 

I framtiden kommer problemet kvarstå men en förståelse för träets beteende 

i flervåningshus är viktiga att känna till då det utsätts för belastning. Genom 

att utföra mer experiment och hitta känsliga delar i konstruktioner kan dessa 

problem minimeras för höga träkonstruktioner. Utvecklingen av ny 

mättekniker och nya instrument kan framöver ge noggrannare mätvärden. 

Kostnaden av dessa instrument är hög och kan vara ett skäl till att ett 

begränsat antal sensorer kan användas i konstruktioner, vilket gör att en del 

relevanta platser väljs bort av ekonomiska aspekter. 
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8 Slutsatser 

Experiment på Torparängen kan utföras efter våra rekommendationer och 

kommer att ge stora mängder kvantitativ data. Utvecklingen av de nya 

mätinstrumenten och hårdvaran gör att fler och noggrannare mätningar kan 

göras jämfört med tidigare. Den tydligaste observationen är att den största 

procentuella, totala deformationen i träet uppnås där träet belastas vinkelrätt 

mot fibrerna. Detta kommer främst från last och fuktkvotsvariation. För 

högre byggnader med träregelstomme ska andelen trä som belastas 

vinkelrätt dess fibrer minimeras och skyddas bättre mot klimatförändringar. 

Beräkningarna visar att trä som belastas vinkelrätt fibrerna är den mest 

utsatta delen vad avser vertikalaförskjutningar. Användning av trä uttorkat 

till en mycket låg fuktkvot i dessa utsatta delar skulle bidra till att minska 

den permanenta deformationen från uttorkningen av byggfukt. En annan 

slutats är att fuktkvotsvariation ger det enskilt största bidrgaet till de totala 

vertikala deformationerna. Huset på Torparängen kommer enligt 

beräkningarna att utsättas för en vertikalförskjutning över 3 cm, förmodligen 

inte stor nog att orsaka problem i konstruktionen eller för de boende. 

Även om konstanten 𝑘𝑑𝑒𝑓 är väletablerad så är den inte exakt och inte 

tydligt definierad i meningen att det är uppenbart vilka delar som finns med i 

parametern. I framtiden, vid större byggen där deformationer från 

mekanosorptiv krypning är större kan noggrannare beräkningsmetoder 

behövas för ett ytterligare noggrant resultat. 
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Bilaga 1: Beräkningar 



Beräkningar

Dimentioner:

Tvärsnitt regelar: Mått på huset:
≔btvärsnitt ⋅45 mm ≔ccmax ⋅600 mm ≔ψvind 0.3
≔htvärsnitt ⋅170 mm ≔cc ⋅600 mm ≔ψn 0.7

≔bt70 ⋅45 mm ≔hrum ⋅2976 mm ≔ψ0 0.7
≔ht70 ⋅70 mm ≔Bmax ⋅3800 mm

≔Bhus ⋅10 m ≔cos45 0.707
Tvärsnitt bjälklag:

≔bbjälke ⋅45 mm
≔hbjälke ⋅360 mm

Egentyngder

≔gips 92 ――
N
m2

≔gipsbrand ⋅137 ――
N
m2

≔qk ⋅2.0 ――
kN
m2

≔träc24 4.2 ――
kN
m3

≔träc14 ⋅3.5 ――
kN
m3

≔spanskiva ⋅7.0 ――
kN
m3

Vägg

≔gk.reglar170 =――――――――――
⋅⋅⋅träc24 btvärsnitt htvärsnitt hrum

cc
0.159 ――

kN
m

≔gk.reglar70 =―――――――
⋅⋅⋅träc24 bt70 ht70 hrum

cc
0.066 ――

kN
m

≔gk.reglar +gk.reglar170 gk.reglar70

≔gk.osb =⋅⋅⋅⋅spanskiva 11 mm 2 hrum 0.458 ――
kN
m

≔gk.gips.brand =⋅⋅gipsbrand hrum 2 0.815 ――
kN
m

≔gk.fasad =⋅⋅⋅träc14 21 mm hrum 0.219 ――
kN
m

≔gk.vägg.bärande =+++gk.reglar gk.gips.brand gk.osb gk.fasad 1.717 ――
kN
m
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≔gk.vägg.bärande =+++gk.reglar gk.gips.brand gk.osb gk.fasad 1.717 ――
kN
m

Bjälklag

≔gk.bjälke =⋅―――――――
⋅⋅träc24 bbjälke hbjälke

cc
――
Bmax

2
0.215 ――

kN
m

≔gk.spanskiva =⋅⋅⋅spanskiva 22 mm ――
Bmax

2
0.293 ――

kN
m

≔gk.gips =⋅⋅gips 3 ――
Bmax

2
0.524 ――

kN
m

≔gk.brand.gips =⋅gipsbrand ――
Bmax

2
0.26 ――

kN
m

≔gk.bjälklag =+++gk.bjälke gk.spanskiva gk.gips gk.brand.gips 1.293 ――
kN
m

Tak

≔gk.tak =⋅⋅⋅0.4 ――
kN
m2

――
1

cos45
――
Bhus

2
2.829 ――

kN
m

Snö 

≔μi =―――――
0.8 (( −60 45))

30
0.4 ≔sk 2.0 ――

kN
m2

≔qsnö =⋅⋅⋅μi sk ――
1

cos45
――
Bhus

2
5.658 ――

kN
m

Vind

≔qp ⋅0.66 ――
kN
m2

≔cpe 0.6

≔qvind =⋅⋅qp cpe cos45 0.28 ――
kN
m2

≔qvind =⋅⋅⋅qp cpe ――
1

cos45
――
Bhus

2
2.801 ――

kN
m
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Nedräkning

Nedräkning
Infästning hammarband Tak

≔Gtot.tak =gk.tak 2.829 ――
kN
m

≔STRb =++⋅1.2 Gtot.tak ⋅1.5 qsnö ⋅⋅1.5 ψvind qvind 13.141 ――
kN
m

≔STRa =+⋅1.35 Gtot.tak ⋅1.5 ⎛⎝ +⋅ψ0 qsnö ⋅ψvind qvind⎞⎠ 11.02 ――
kN
m

≔Vtak =⋅STRb ccmax 7.885 kN

Nedräkning
Infästning syll/hammarband golv våning 5

≔Gtot5 =+gk.vägg.bärande gk.tak 4.546 ――
kN
m

≔STRb =++⋅1.2 Gtot5 ⋅1.5 qsnö ⋅ψvind qvind 14.782 ――
kN
m

≔STRa =+⋅1.35 Gtot5 ⋅1.5 ⎛⎝ +⋅ψ0 qsnö ⋅ψvind qvind⎞⎠ 13.338 ――
kN
m

≔V5 =⋅STRb ccmax 8.869 kN

Nedräkning
Infästning syll/hammarband golv våning 4

≔Gtot4 =++gk.bjälklag ⋅gk.vägg.bärande 2 gk.tak 7.557 ――
kN
m

≔STRb =++⋅1.2 Gtot4 ⋅⋅1.5 qk ――
Bmax

2
⋅1.5 ⎛⎝ +⋅qsnö ψ0 ⋅ψvind qvind⎞⎠ 21.969 ――

kN
m

≔STRa =+⋅1.35 Gtot4 ⋅1.5
⎛
⎜
⎝

++⋅ψ0 qsnö ⋅⋅qk ――
Bmax

2
ψn ⋅ψvind qvind

⎞
⎟
⎠

21.392 ――
kN
m

≔V4 =⋅STRb ccmax 13.181 kN
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Nedräkning
Infästning syll/hammarband golv våning 3

≔Gtot3 =++⋅gk.bjälklag 2 ⋅gk.vägg.bärande 3 gk.tak 10.567 ――
kN
m

≔STRb =++⋅1.2 Gtot3 ⋅⋅⋅1.5 qk 2 ――
Bmax

2
⋅1.5 ⎛⎝ +⋅qsnö ψ0 ⋅ψvind qvind⎞⎠ 31.281 ――

kN
m

≔STRa =+⋅1.35 Gtot3 ⋅1.5
⎛
⎜
⎝

++⋅ψ0 qsnö ⋅⋅⋅qk 2 ――
Bmax

2
ψn ⋅ψvind qvind

⎞
⎟
⎠

29.446 ――
kN
m

≔V3 =⋅STRb ccmax 18.769 kN

Nedräkning
Infästning syll/hammarband golv våning 2

≔Gtot2 =++⋅gk.bjälklag 3 ⋅gk.vägg.bärande 4 gk.tak 13.577 ――
kN
m

≔STRb =++⋅1.2 Gtot2 ⋅⋅⋅1.5 qk 3 ――
Bmax

2
⋅1.5 ⎛⎝ +⋅qsnö ψ0 ⋅ψvind qvind⎞⎠ 40.593 ――

kN
m

≔STRa =+⋅1.35 Gtot2 ⋅1.5
⎛
⎜
⎝

++⋅ψ0 qsnö ⋅⋅⋅qk 3 ――
Bmax

2
ψn ⋅ψvind qvind

⎞
⎟
⎠

37.5 ――
kN
m

≔V2 =⋅STRb ccmax 24.356 kN

Nedräkning
Infästning syll golv våning 1

≔Gtot =++⋅gk.bjälklag 4 ⋅gk.vägg.bärande 5 gk.tak 16.587 ――
kN
m

≔STRb =++⋅1.2 Gtot ⋅⋅⋅1.5 qk ――
Bmax

2
4 ⋅1.5 ⎛⎝ +⋅qsnö ψ0 ⋅ψvind qvind⎞⎠ 49.905 ――

kN
m

≔STRa =+⋅1.35 Gtot ⋅1.5
⎛
⎜
⎝

++⋅ψ0 qsnö ⋅⋅⋅qk 4 ――
Bmax

2
ψn ⋅ψvind qvind

⎞
⎟
⎠

45.553 ――
kN
m

≔V1 =⋅STRb ccmax 29.943 kN
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≔V1 =⋅STRb ccmax 29.943 kN

Vertikalförskjutning på högst belastade 
punkten

Utot = Total vertikalförskjutning
per våning

v = Deformation från
fuktvariationerKrympning av Fukt

Hammarband tak u = deformation från last och
tid≔kdef 0.6 ≔Ktal.l %0.01 ≔hl ⋅2886 mm

≔Ktal.v %0.26 ≔hv ⋅45 mm
≔ΔMC 6 %

≔vl.tak =⋅⋅hv ΔMC Ktal.v 0.702 mm

≔vtak =vl.tak 0.702 mm

Krypning, Elastisk deformation Inkl. Mechano-sorbtion
Hammarband tak
≔Es ⋅11 GPa ≔El ⋅370 MPa

≔σ =――――――
Vtak

⎛⎝ ⋅btvärsnitt htvärsnitt⎞⎠
⎛⎝ ⋅1.031 103 ⎞⎠ ――

kN
m2

≔Efin.v =―――
El

⎛⎝ +1 kdef⎞⎠
0.231 GPa

≔εi.v =――
σ

Efin.v
0.004

≔uv.tak =⋅εi.v hv 0.201 mm ≔Utot.tak =+vtak uv.tak 0.903 mm

Var av: Elastisk deformation

≔εe.v =―
σ
El

0.003

≔ue.v.tak =⋅εe.v hv 0.125 mm
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Krympning av Fukt
Per Våning

≔kdef 0.6 ≔Ktal.l %0.01 ≔hl ⋅2886 mm
≔Ktal.v %0.26 ≔hv ⋅45 mm

≔ΔMC 6 %

≔vl =⋅⋅hl ΔMC Ktal.l 1.732 mm ≔vv =⋅⋅⋅hv 2 ΔMC Ktal.v 1.404 mm

≔vtot.vaning =+vv vl 3.136 mm

Krypning, Elastisk deformation Inkl. Mechano-sorbtion
Våning 5
≔El ⋅11 GPa ≔Ev ⋅370 MPa

≔σ =――――――
V5

⎛⎝ ⋅btvärsnitt htvärsnitt⎞⎠
⎛⎝ ⋅1.159 103 ⎞⎠ ――

kN
m2

≔Efin.l =―――
El

⎛⎝ +1 kdef⎞⎠
6.875 GPa ≔Efin.v =―――

Ev

⎛⎝ +1 kdef⎞⎠
0.231 GPa

≔εi.l =――
σ

Efin.l
⋅1.686 10−4 ≔εi.v =――

σ
Efin.v

0.005

≔ul5 =⋅εi.l hl 0.487 mm ≔uv5 =⋅⋅εi.v hv 2 0.451 mm

≔u5 =+ul5 uv5 0.938 mm ≔Utot.5 =+vtot.vaning u5 4.074 mm

Var av: Elastisk deformation

≔εe.l =―
σ
El

⋅1.054 10−4 ≔εe.v =―
σ
Ev

0.003

≔ue.l.5 =⋅εe.l hl 0.304 mm ≔ue.v.5 =⋅⋅εe.v hv 2 0.282 mm

≔ue.5 =+ue.l.5 ue.v.5 0.586 mm

Defformation vilkelrätt fibrrna respektive längsled
=+vl ul5 2.218 mm
=+vv uv5 1.855 mm
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Krypning, Elastisk deformation Inkl. Mechano-sorbtion
Våning 4
≔El ⋅11 GPa ≔Ev ⋅370 MPa

≔σ =――――――
V4

⎛⎝ ⋅btvärsnitt htvärsnitt⎞⎠
⎛⎝ ⋅1.723 103 ⎞⎠ ――

kN
m2

≔Efin.l =―――
El

⎛⎝ +1 kdef⎞⎠
6.875 GPa ≔Efin.v =―――

Ev

⎛⎝ +1 kdef⎞⎠
0.231 GPa

≔εi.l =――
σ

Efin.l
⋅2.506 10−4 ≔εi.v =――

σ
Efin.v

0.007

≔ul4 =⋅εi.l hl 0.723 mm ≔uv4 =⋅⋅εi.v hv 2 0.671 mm

≔u4 =+ul4 uv4 1.394 mm ≔Utot.4 =+vtot.vaning u4 4.529 mm

Var av: Elastisk deformation

≔εe.l =―
σ
El

⋅1.566 10−4 ≔εe.v =―
σ
Ev

0.005

≔ue.l.4 =⋅εe.l hl 0.452 mm ≔ue.v.4 =⋅⋅εe.v hv 2 0.419 mm

≔ue.4 =+ue.l.4 ue.v.4 0.871 mm

Defformation vilkelrätt fibrrna respektive längsled

=+vl ul4 2.455 mm
=+vv uv4 2.075 mm

Bilaga 1: 7(13) 
Gustafsson & Johansson



Krypning, Elastisk deformation Inkl. Mechano-sorbtion
Våning 3
≔El ⋅11 GPa ≔Ev ⋅370 MPa

≔σ =――――――
V3

⎛⎝ ⋅btvärsnitt htvärsnitt⎞⎠
2453.405 ――

kN
m2

≔Efin.l =―――
El

⎛⎝ +1 kdef⎞⎠
6.875 GPa ≔Efin.v =―――

Ev

⎛⎝ +1 kdef⎞⎠
0.231 GPa

≔εi.l =――
σ

Efin.l
⋅3.569 10−4 ≔εi.v =――

σ
Efin.v

0.011

≔ul3 =⋅εi.l hl 1.03 mm ≔uv3 =⋅⋅εi.v hv 2 0.955 mm

≔u3 =+ul3 uv3 1.985 mm ≔Utot.3 =+vtot.vaning u3 5.12 mm

Var av: Elastisk deformation

≔εe.l =―
σ
El

⋅2.23 10−4 ≔εe.v =―
σ
Ev

0.007

≔ue.l.3 =⋅εe.l hl 0.644 mm ≔ue.v.3 =⋅⋅εe.v hv 2 0.597 mm

≔ue.3 =+ue.l.3 ue.v.3 1.24 mm

Defformation vilkelrätt fibrrna respektive längsled

=+vl ul3 2.761 mm
=+vv uv3 2.359 mm
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Krypning, Elastisk deformation Inkl. Mechano-sorbtion
Våning 2
≔El ⋅11 GPa ≔Ev ⋅370 MPa

≔σ =――――――
V2

⎛⎝ ⋅btvärsnitt htvärsnitt⎞⎠
3183.778 ――

kN
m2

≔Efin.l =―――
El

⎛⎝ +1 kdef⎞⎠
6.875 GPa ≔Efin.v =―――

Ev

⎛⎝ +1 kdef⎞⎠
0.231 GPa

≔εi.l =――
σ

Efin.l
⋅4.631 10−4 ≔εi.v =――

σ
Efin.v

0.014

≔ul2 =⋅εi.l hl 1.336 mm ≔uv2 =⋅⋅εi.v hv 2 1.239 mm

≔u2 =+ul2 uv2 2.576 mm ≔Utot.2 =+vtot.vaning u2 5.711 mm

Var av: Elastisk deformation

≔εe.l =―
σ
El

⋅2.894 10−4 ≔εe.v =―
σ
Ev

0.009

≔ue.l.2 =⋅εe.l hl 0.835 mm ≔ue.v.2 =⋅⋅εe.v hv 2 0.774 mm

≔ue.2 =+ue.l.2 ue.v.2 1.61 mm

Defformation vilkelrätt fibrrna respektive längsled

=+vl ul2 3.068 mm
=+vv uv2 2.643 mm
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Krympning av Fukt
Syll Golv våning 1

≔kdef 0.6 ≔Ktal.l %0.01 ≔hl ⋅2886 mm
≔Ktal.v %0.26 ≔hv ⋅45 mm

≔ΔMC 6 %

≔vl.syll =⋅⋅hv ΔMC Ktal.v 0.702 mm

≔vtot.syll =vl.syll 0.702 mm

Krypning, Elastisk deformation Inkl. Mechano-sorbtion
Våning 1
≔El ⋅11 GPa ≔Ev ⋅370 MPa

≔σ =――――――
V1

⎛⎝ ⋅btvärsnitt htvärsnitt⎞⎠
3914.151 ――

kN
m2

≔Efin.l =―――
El

⎛⎝ +1 kdef⎞⎠
6.875 GPa ≔Efin.v =―――

Ev

⎛⎝ +1 kdef⎞⎠
0.231 GPa

≔εi.l =――
σ

Efin.l
⋅5.693 10−4 ≔εi.v =――

σ
Efin.v

0.017

≔ul1 =⋅εi.l hl 1.643 mm ≔uv1 =⋅εi.v hv 0.762 mm =+vtot.syll vl 2.434 mm

≔u1 =+ul1 uv1 2.405 mm ≔Utot.1 =++vtot.syll u1 vl 4.838 mm

Var av: Elastisk deformation

≔εe.l =―
σ
El

⋅3.558 10−4 ≔εe.v =―
σ
Ev

0.011

≔ue.l.1 =⋅εe.l hl 1.027 mm ≔ue.v.1 =⋅εe.v hv 0.476 mm

≔ue.1 =+ue.l.1 ue.v.1 1.503 mm

Defformation vilkelrätt fibrrna respektive längsled

=+vl ul1 3.375 mm
=+vtot.syll uv1 1.464 mm
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Spännings kontroller

Tryck vinkelrätt mot fibrer
≔γ1 1.3

≔fc90k ⋅2.5 MPa ≔kh 1.3
≔kmod 0.6

≔b ⋅170 mm
≔fc90d =⋅⋅kmod ――

fc90k
γ1

kh 1.5 MPa ≔l ⋅45 mm
≔k90s 1.25

≔lef =+l l 90 mm

≔Aef =⋅b lef 0.015 m2

≔σ90d =――
V1

Aef
⎛⎝ ⋅1.957 103 ⎞⎠ ――

kN
m2

< =⋅fc90d k90s ⎛⎝ ⋅1.875 103 ⎞⎠ ――
kN
m2

Knäckning av pelare

=htvärsnitt 170 mm
≔E ⋅7.4 GPa
≔βc 0.2
≔Lc =hl 2.886 m
≔fc0k ⋅21 MPa
≔γm 1.3

≔fc0d =⋅kmod ――
fc0k
γm

9.692 MPa

≔i =―――
htvärsnitt

‾‾12
49.075 mm

≔λ =―
Lc
i

58.808

≔λrel =⋅―
λ
π

‾‾‾‾
――
fc0k
E

0.997

≔ky =0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 1.067

≔kc =――――――
1

+ky ‾‾‾‾‾‾‾‾−ky
2 λrel

2
0.691

=⋅kc fc0d ⎛⎝ ⋅6.702 103 ⎞⎠ ――
kN
m2

> =σ ⎛⎝ ⋅3.914 103 ⎞⎠ ――
kN
m2
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=⋅kc fc0d ⎛⎝ ⋅6.702 103 ⎞⎠ ――
kN
m2

=σ ⎛⎝ ⋅3.914 103 ⎞⎠ ――
kN
m2

Total Vertikalföskjutning

≔Utot =+++++Utot.tak Utot.1 Utot.2 Utot.3 Utot.4 Utot.5 25.175 mm

Var av: Krympning av fukt variation

≔v =+++vtak ⋅vtot.vaning 4 vtot.syll vl 15.678 mm

≔vv.tot =++vtak ⋅vv 4 vtot.syll 7.02 mm

≔vl.tot =⋅vl 5 8.658 mm

Och Defformation av Last över tid

≔u =+++++uv.tak u5 u4 u3 u2 u1 9.497 mm

Var av: Elastisk deformation

≔ve =+++++ue.v.tak ue.5 ue.4 ue.3 ue.2 ue.1 5.936 mm

≔ue.v.tot =+++++ue.v.tak ue.v.5 ue.v.4 ue.v.3 ue.v.2 ue.v.1 2.674 mm
≔ue.l.tot =++++ue.l.1 ue.l.2 ue.l.3 ue.l.4 ue.l.5 3.262 mm

Var av: Krypning och mechano-sorbtion

≔vk.ms =−u ve 3.562 mm

≔uk.v.tot =+++++uv.tak uv5 uv4 uv3 uv2 uv1 4.278 mm

≔uk.l.tot =++++ul5 ul4 ul3 ul2 ul1 5.219 mm

=−uk.v.tot ue.v.tot 1.604 mm

=−uk.l.tot ue.l.tot 1.957 mm
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Krympning av uttorkning av byggfukt

≔kdef 0.6 ≔Ktal2 %0.26 ≔h ⋅2886 mm
≔ΔMC 3 % ≔Ktal %0.01 ≔h2 ⋅45 mm

≔vstaende =⋅⋅h ΔMC Ktal 0.866 mm ≔vliggande =⋅⋅h2 ΔMC Ktal2 0.351 mm

≔vtot =⎛⎝ +⋅vstaende 5 ⋅vliggande 10⎞⎠ 7.839 mm
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Bilaga 3: Illustrationer från 3D-modell 
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