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Sammanfattning 

I byggbranschen eftersträvas miljövänliga och stabila byggnader kombinerade med 
snabba produktionstider. Korslimmat trä kan användas som ett alternativ för betong 
och stål ur ett hållfasthetsperspektiv samtidigt som det är miljövänligare än tidigare 
nämnda byggnadsmaterial. Moduler är ett effektivt sätt att uppföra byggnader där 
själva modulen byggs på en fabrik med optimala förutsättningar för att sedan snabbt 
monteras på arbetsplatsen. 

Korslimmat trä består av ett ojämnt antal skikt av hyvlade lameller i form av plank 
eller brädor. Mellan tre och elva skikt limmas och pressas för att bilda en solid 
massivträskiva. Lamellerna limmas i två olika riktningar och är orienterade i 90-
graders vinkel i förhållande till varandra. 

En modul, även kallat volymelement, definieras som ett byggelement i tre 
dimensioner bestående av golv- och takbjälklag och minst två bärande väggar. Dessa 
delar är sammanfogade och innehåller oftast färdiga installationer och inredningar. 
Det som görs på byggplatsen efter uppställning av modulerna är sammankopplingen 
mellan dessa. 

Metoderna som användes i projektet är litteraturstudier, studiebesök, intervjuer och 
beräkningar. Flera olika metoder användes för att skapa triangulering vilket bidrar till 
mer pålitliga resultat. 

Referensobjektet i projektet är ett i dagsläget obyggt flerbostadshus givet av WSP 
Sverige AB. Huset kommer att byggas med moduler i en KL-trästomme och bli tre 
våningar högt. Projektet gick ut på att undersöka KL-trämoduler som ett alternativ till 
moduler i konstruktionsvirke. För att uppnå detta dimensionerades byggdelar utifrån 
laster som fanns i KL-träkonstruktionen. Därefter undersöktes hur laster överfördes i 
en modul av konstruktionsvirke och sedan analyserades om dessa lösningar kunde 
användas för moduler i KL-trä. Dagens lyftlösningar analyserades och anpassades till 
referensobjektets moduler. Beräkningarna har till största del gjorts för hand i PTC 
Mathcad och även kontrollerats i olika beräkningsprogram för att jämföra resultaten.  

Dimensioneringen visade att KL-träskivorna klarar av lasterna med god marginal. 
Avgörande för vägg- och bjälklagstjockleken var branddimensioneringen. 
Infästningar mellan olika byggnadsdelar kan göras på liknande sätt med KL-trä som 
med träregelstomme. Metoden att använda sig av stålförband i form av vinkelbeslag 
eller spikplåtar kan användas till de båda stomalternativen. Infästningsmetoden 
skråspikning- och skruvning kan även den appliceras på både träregelstomme och 
KL-trästomme. Lyft av moduler kan i viss mån utföras på samma sätt i de båda 
stommarna. 
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Abstract 

I projektet dimensionerades ett tre våningar högt flerbostadshus i KL-trämoduler med 
utgångspunkt från dagens byggande av moduler som främst görs i träregelstommar. 
Vägg- och bjälklagsdimensioner beräknades och ritades upp. Metoder för 
infästningar och lyft av moduler med träregelstommar undersöktes genom intervjuer 
och applicerades i den mån som är möjlig för KL-trämoduler.  

Syftet var att ta fram en konstruktionsutformning för moduler av KL-trä avsedda för 
bostadsbyggande. Utformningen skall principiellt även kunna användas för andra 
liknande byggnader.  

Dimensioneringen visade att KL-träskivorna klarar av lasterna med god marginal. 
Avgörande för vägg- och bjälklagstjockleken var branddimensioneringen. 
Infästningar mellan olika byggnadsdelar kan göras på liknande sätt med KL-trä som 
med träregelstomme. Metoden att använda sig av stålförband i form av vinkelbeslag 
eller spikplåtar kan användas till de båda stomalternativen. Modullyft kan i viss mån 
utföras på samma sätt i de båda stommarna. 

 

Nyckelord: KL-trä, korslimmat trä, modul, volymelement 
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Abstract 

A three storey tall building was used as a reference object in this project and 
dimensioned with a starting point from timber frame modular constructions. Wall 
and floor dimensions are calculated and drawn. Methods for attachment and lifting of 
modules are examined through interviews and are, when possible, applied for the 
CLT modules. 

The purpose of this project was to design CLT modules intended for residential use. 
The goal of the design was that it can be used in similar buildings. 

The calculations showed that the fire requirements were the decisive factor when 
deciding the thickness of the walls and floors. Attachments between different 
building parts can be designed similarly in both timber frame modules and CLT 
modules. The method of using angle irons and nail plates is possible for both timber 
frame and CLT. The lifting of the modules can to some extent be executed similarly 
for the two frameworks.   

 

Key words: CLT, cross-laminated timber, module, modular building 
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Förord 

Detta arbete är skrivet på Linnéuniversitetet i Växjö. Examensarbetet ingår i det 
treåriga högskoleingenjörsprogrammet med inriktning byggteknik. Arbetet har till 
lika stor del utförts av de båda författarna. 

Projektet uppkom genom WSP Sverige AB som vill undersöka byggandet av 
moduler i korslimmat trä. Materialet trä är ett byggmaterial som eftersträvas i både 
Växjö och andra städer. Då företaget i dagsläget till största del projekterar betong och 
stål valdes den mer och mer populära stomtypen KL-trä i undersökningen.  

Tack vare WSP:s engagemang och driv har arbetet blivit mer motiverande. Genom 
hela arbetet har det funnits en känsla av att det som görs är konkret och användbart. 
Även handledare från Linnéuniversitetet har varit drivande i projektet och måna om 
att arbetet skall bli så bra som möjligt.  

Vi vill rikta ett stort tack till handledare på Linnéuniversitetet Jan Oscarsson och 
Shaheda Tahmina Akter som ständigt varit hjälpsamma och till Kristian Paananen 
och Pär Svensson på WSP som visat stort engagemang under arbetets gång. Vi vill 
även tacka personerna som ställt upp på intervju: P-O Landstedt, Simon Nygren, 
Zackarias Wihrén och Birgit Östman.  

 

 

Philip Ahnfeldt         &         Sinan Celil 

Växjö, 13 juni 2018 
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1 Introduktion 

Koldioxidhalten i luften över hela världen har enligt NASA (2018) nått den 
högsta nivån på 650 000 år. Koldioxiden bidrar till en ökad växthuseffekt 
där förbränning av fossila bränslen är den mest bidragande faktorn (IPCC 
2014). Växthuseffekten medför att medeltemperaturen på jorden höjs vilket i 
sin tur bland annat leder till att polarisarna smälter. 

Enligt Boverket (2014) står bygg- och fastighetssektorn för 19 % av 
Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Byggbranschen har lagt stort fokus 
på att bygga miljövänligt de senaste årtiondena där energianvändning och 
materialval varit två stora faktorer (Svenskt Trä u.å.).  

Att bygga med trä har en positiv inverkan på klimatet. Trä är ett miljövänligt 
och förnybart byggnadsmaterial med relativt låga koldioxidutsläpp. 
Biprodukter och spill kan återvinnas i form av energi till uppvärmning eller 
tillverkning av nya träprodukter vilket leder till en begränsad mängd avfall 
(Svenskt Trä 2017). 

I Sverige byggs 80–90 % av alla småhus i trä medan siffran för 
flerbostadshus ligger på cirka 9 % (Regeringen 2017). Tidigare fanns ett 
förbud mot att bygga i fler än två våningar i trä på grund av den höga 
brandrisken. Förbudet upphävdes 1994 vilket innebär att det nu finns stora 
möjligheter för att bygga höga träbyggnader (Träguiden 2017a). 

Trä, när det enbart används som konstruktionsvirke, har förutom en svaghet 
mot brand även en relativt svag bärförmåga i byggnader med stora laster. 
Det innebär att våningsantalet begränsas när en byggnad enbart byggs i trä 
av konstruktionsvirke. En relativt ny träprodukt är det korslimmade träet, 
även kallat KL-trä. Produkten utvecklades under 1990-talet och har sedan 
dess haft en starkt uppåtgående utvecklingskurva inom byggbranschen 
(Espinoza, Trujillo, Laguarda Mallo & Buehlmann 2016). KL-trä beskrivs 
av Stürzenbecher, Hofstetter och Eberhardsteiner (2010) som en produkt 
med hög prestanda och som lämpar sig utmärkt i flervåningshus för att ta 
upp både vertikala och horisontella laster.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Det råder en stor brist på bostäder i stora delar av landet. Enligt Boverket 
(2017a) bedöms 255 av 290 kommuner ha ett underskott av bostäder på 
marknaden, vilket är en ökning med 72 kommuner på två år. Ett potentiellt 
hinder för uppförandet av nya byggnader är enligt Granath Hansson (2017) 
den höga produktionskostnaden. Detta bekräftas av att många av landets 
kommuner anger den höga produktionskostnaden som en begränsande faktor 
för uppförandet av nya bostäder (Boverket 2017b). 
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Ett bidrag till att minska produktionskostnaderna vid husbyggande är att 
bygga huset i delar på fabrik med så kallade moduler. Kortare byggtid, högre 
kvalitet och lägre produktionskostnad beskrivs av kunder som de tre största 
fördelarna med prefabricerade byggdelar (Gibb & Isack 2003). 
Modulbyggandet lämpar sig dessutom för att undvika att träet i 
konstruktionen exponeras för väder och vind, vilket medför mindre byggfukt 
i materialet.  

Stora Enso är Europas största tillverkare av KL-trä. Med företagets 
byggnadssystem kan byggnader normalt uppföras upp till åtta våningar och 
med vissa justeringar även upp till tolv våningar (Stora Enso u.å.). 
Konsultföretaget WSP ser byggande med KL-trämoduler som framtidens 
byggnadssätt vilket motiveras av de stora fördelarna gällande kvalitet, tid 
och kostnad. 

1.2 Syfte och Mål 

Eftersom moduler i KL-trä är relativt obeprövade i Sverige är syftet att visa 
att det är möjligt att utforma bostadsbyggnader av KL-trämoduler med 
hänsyn till de laster som uppkommer både under byggnadens livslängd och i 
samband med lyft och montage av modulerna.  

Målet är att för moduler som baseras på KL-trä ta fram tekniska lösningar 
som innebär att modulerna kan bära de laster som uppstår såväl vid lyft som 
under byggnadens livslängd. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet begränsas till en analys av två olika modultyper i ett givet 
referensobjekt, men där de tekniska lösningarna likväl förväntas kunna 
appliceras på andra framtida projekt med KL-trämoduler. Modulerna 
avgränsas till en yttermodul, med tre bärande väggar, och en innermodul 
med två bärande väggar. 

Modulerna beaktas från produktionsskedet på fabrik till leverans till 
arbetsplats, där de mest belastade elementen skall dimensioneras och sedan 
kunna tillämpas i hela byggnaden. Därmed innefattas inte infästningar 
mellan moduler och inte heller mellan modul och grund. 

Hänsyn tas till laster och brand men inte till ljud och energi. Brand har en 
stor inverkan på stommens bärförmåga och därför skall brandlastfall även 
appliceras. Dimensionering av detaljer för att undvika brandspridning 
beaktas inte. Ljud- och energikrav påverkar inte bärförmågan avsevärt vilket 
gör att de exkluderas från dimensioneringen av byggdelarna. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Definitioner 

Nedan beskrivs ett antal tekniska definitioner som är återkommande och 
centrala i rapporten.  

Brottgränstillstånd – Tillstånd då ett bärverk är på gränsen till ett brott. 

Bruksgränstillstånd – Tillstånd då ett bärverk är på gränsen till att inte 
uppfylla funktionskrav gällande svikt, svängningar och nedböjning. 

Bärande riktning och tvärriktning – Beroende av träets fiberriktning. KL-
träskivan placeras i byggnaden så att lasten tas upp av den bärande 
riktningen, se Figur 1. 

 
Figur 1: Bärande riktning och tvärriktning i en KL-träskiva. 

Hållfasthetsklass – Anger den karakteristiska böjhållfastheten uttryckt i 
enheten MPa enligt standard SS-EN 338 (SIS 2016). Virket analyseras och 
antingen sorteras maskinellt eller visuellt. I Sverige är de vanligaste 
klasserna C14, C18, C24 och C30 (Träguiden 2003a). 

KL-trä – Korslimmat trä. På engelska cross-laminated timber (CLT), 
crosslam eller X-lam. Även kallat massivträ (Martinsons u.å.a).  

Nedböjning – Deformation genom nedböjning för bjälklagsskivor och 
balkar. Nedböjningskrav är inte standardiserade utan endast 
rekommendationer och önskemål från beställare.  

Nyttig last – last som är beroende av byggnadens användningssätt. Nyttig 
last innefattar exempelvis inredning och personer.  

Takskiva – Tunnare KL-träskiva som syns i taket för den boende i modulen. 
Denna del är inte bärande i referensobjektet. 

Variabla laster – laster som varierar med tiden. Exempelvis nyttig last, 
egentyngd för icke-bärande innerväggar samt snö- och vindlast. 
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2.2 KL-trä 

2.2.1 Tillverkning 

Korslimmat trä består av ett ojämnt antal skikt av hyvlade lameller i form av 
plank eller brädor. Mellan tre och elva skikt limmas och pressas för att bilda 
en solid massivträskiva, se Figur 2. Lamellerna limmas i två olika riktningar 
och är orienterade i 90-graders vinkel i förhållande till varandra. 

 
Figur 2: KL-träskiva med fem skikt. Med medgivande av HYBRiD Build Solutions (2013). 

KL-träskivor byggs upp av lameller med tjocklekar på 20–60 mm där de 
vanligast förekommande tjocklekarna varierar mellan 20 och 45 mm 
(Svenskt Trä 2017). Brädornas hållfasthetsklass är normalt C14–C30. En 
skivtjocklek kan byggas upp på flera olika sätt beroende på tillverkare, se 
Figur 3. 

 
Figur 3: Exempel på tre olika uppbyggnadssätt av 100 mm KL-träskiva. 
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Små sprickbildningar i skivorna kan aldrig undvikas, men detta har som 
regel ingen större inverkan på KL-skivans funktion (Svenskt Trä 2017). För 
att få en hög utnyttjandegrad av skivan används brädor med högre 
hållfasthet i tvärsnittets bärande riktning där krafterna vid böjning normalt är 
störst.  

För att kunna tillverka större skivor i KL-trä krävs att brädor fingerskarvas 
med lim. När limmet har torkat hyvlas brädorna innan de limmas och 
sammanpressas till skivor. Pressningen kan huvudsakligen ske genom två 
metoder: vakuum- eller hydraulpressning. Limmets torkningstid bestäms av 
limtypen samt av temperatur- och fuktförhållanden i limhallen (Svenskt Trä 
2017). Efter limningen bearbetas skivorna med hjälp av datoriserade 
maskiner, kallade CNC, som precist sågar kanter, fräser hål för installationer 
samt bearbetar förband för att möta kundens krav och önskemål (Jones, 
Stegemann, Sykes & Winslow 2016). Ytor som kommer att vara synliga i 
den färdiga byggnaden putsas och kontrolleras för att projektspecifika krav 
skall kunna uppfyllas.  

2.2.2 Karakteristik 

KL-trä har normalt den maximala längden 18 m och bredden 3 m, med en 
tjocklek på upp till 300 mm, men skivor med dimensioner upp till 
30 × 4,8 × 0,5 m är också möjliga (Brandner, Flatscher, Ringhofer, 
Schickhofer & Thiel 2016). Idag används KL-trä främst som planelement i 
väggar och bjälklag. Elementen ger färdiga ytor vilka oftast inte behöver 
kläs in utan som kan användas som ett sätt att framhäva materialet i 
byggnaden, se Figur 4. 

 
Figur 4: Interiör med KL-trä. Med medgivande av Woodproducts (u.å.). 

KL-trä har en god bärförmåga och styvhet vilket även gör det lämpligt för 
stabilisering av en byggnad. KL-träskivorna kan tillverkas med en hög 
prefabriceringsgrad vilket kan leda till kortare byggtider. Den massiva 
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uppbyggnaden ger en god brandsäkerhet och ett isolerskikt utan 
köldbryggor. Egenvikten som är relativt låg ger fördelar gällande 
grundläggning, transport och montage. KL-trä har en hög 
återanvändningsgrad och kan användas i nya konstruktioner utöver att 
omvandlas till energi genom förbränning (Svenskt Trä 2017). 

2.2.3 Miljö 

KL-trä anses vara en miljövänlig produkt vilket enligt flera tillverkare är en 
av de främsta anledningarna till att välja produkten. Martinsons, Binderholz 
och Stora Enso skriver att KL-trä är en produkt med relativt låga 
koldioxidutsläpp och att det binder koldioxid under sin livstid (Martinsons 
u.å.b; Binderholz u.å.a.; Stora Enso 2013a). KL-trä påstås förbruka 50 % 
mindre energi än vid tillverkning av betong och hela 99 % mindre än vid 
tillverkning av stål (Ravenscroft 2017). Svenskt Trä (2017) menar att olika 
trästommar inte har någon större skillnad i koldioxidutsläpp och att betong 
har betydligt högre utsläpp, se Figur 5. 

 
Figur 5: Koldioxidutsläpp för olika material. Med medgivande av Svenskt Trä (2017). 

2.2.4 KL-trä i Europa 

Tillverkningen av KL-trä förväntas enligt Ebner (2017) fördubblas år 2020 
jämfört med 2016. Under 2016 tillverkades omkring 670 000 m3 KL-trä i 
Europa, vilket motsvarar 90 % av den globala produktionen (CBI 2017). De 
två största tillverkarna, österrikiska Binderholz och finsk-svenska Stora 
Enso, stod för 145 000 m3 respektive 130 000 m3 tillverkning av KL-trä 
(Ebner 2017).  
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KL-trätillverkningen är som störst i de länder som också varit ledande i 
utvecklingen av KL-trä. Dessa länder är Tyskland, Österrike och Schweiz. 
Österrike har sju produktionsanläggningar jämfört med Sverige som har en 
anläggning. Tillverkningen speglar nödvändigtvis inte den nationella 
konsumtionen då den större delen av KL-träet exporteras.  

2.2.5 KL-trä i Sverige 

I Sverige är Martinsons den enda producenten av KL-trä. År 2003 inledde 
företaget sin tillverkning av denna typ av produkter och har idag en 
tillverkningskapacitet på 22 000 m3 KL-trä per år (Martinsons 2017). 
Martinsons tillverkar skivor upp till 16 m långa och med en bredd på 2,4–
3 m. Lamellernas hållfasthetsklass är antingen C14 eller C24 där den 
förstnämnda används i tvärriktningen och den senare till största del i den 
bärande riktningen.  

Martinsons levererar KL-trä i tre olika ytskiktsklasser beroende på 
användningsområde, se Figur 6. Ytskiktsklassen avgör hur mycket ytan 
behöver bearbetas och putsas. Andra faktorer som påverkar hur ytan får se ut 
är till exempel storleken och mängden kvistar i träet. Om KL-träväggen ska 
vara synlig tillåts mindre kvistar och uppträngt lim kan förekomma i viss 
mån. Jämfört med inbyggt KL-trä där färgskillnader, kvisthål och sprickor 
kan förekomma.  

   

a) b) c) 

Figur 6: Martinsons ytskiktsklasser för KL-trä beroende på användningsområde där a) är synligt KL-
trä invändigt, b) industrikvalitet och c) inbyggt KL-trä. Med medgivande av Martinsons (u.å.c). 

Det finns planer från flera olika företag att producera KL-trä i Sverige. 
Sågverket i Gruvön i Värmland ska byggas ut och här satsar Stora Enso på 
att bli den största tillverkaren av KL-trä i Sverige. När fabriken är 
färdigställd och tillverkningen har kommit igång beräknar Stora Enso att 
producera 100 000 m3 KL-trä per år (Stora Enso 2017). Produktionen 
förväntas starta första kvartalet 2019 och kommer att generera en årlig 
omsättning på nästan en halv miljard kronor vid full kapacitet (Woodnet 
2017).  
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Setra är ett annat träindustriföretag som vill starta produktion av KL-trä i 
Sverige. Starten av den nya fabriken, som kommer att placeras i Långshyttan 
i Dalarna, planeras till första halvåret 2020 och produktionsvolymen 
beräknas till 55 000 m3 per år (News Cision 2018). Ytterligare ett företag 
som planerar att starta KL-trätillverkning i Sverige är Södra. Företaget 
investerar i en mindre anläggning i Värö i Halland med produktionsstart i 
början av 2019. Anläggningen beräknas producera 5 000 m3 och kommer 
successivt att byggas ut (Södra 2017).  

2.2.6 Nackdelar 

Nackdelar med KL-trä liknar dem som gäller för samtliga trämaterial. Trä 
har en förmåga att både dra åt sig och avge fukt beroende på hur fuktig 
omgivningen är. Vid uttorkning kan torksprickor uppstå på grund av 
fuktrörelser. Vidare uppkommer fler frågetecken ju högre byggnaden blir då 
trä fortfarande inte anses vara lika pålitligt som stål och betong. Brandner et 
al. (2016) beskriver likväl KL-trä som ett högkvalitativt alternativ för betong 
snarare än för andra träprodukter.  

Jämfört med betong och stål har KL-trä en högre kostnad per kvadratmeter 
(Greengage 2014). Den relativt korta tiden som KL-trä har funnits på 
marknaden gör att ny utbildning krävs för projektörer. Det kan därför finnas 
en bekvämlighet att välja beprövade och mer traditionella material då det 
saknas kunskap om de nyare byggnadssätten.  

På grund av det låga antalet tillverkare kan transportsträckan bli lång 
beroende på arbetsplatsens läge. Med Växjö som utgångspunkt är avståndet 
till Bygdsiljum, där Martinsons har sin fabrik, cirka 1100 km och till 
Österrike, där Binderholz’ och Stora Ensos fabriker är belagda, är avståndet 
cirka 1400 km. 

2.3 Moduler 

En modul, även kallat volymelement, definieras av Terminologicentrum 
(1994) som ”byggelement med huvudsaklig utsträckning i tre dimensioner 
och bestående av bjälklagsdel(ar) och två eller flera väggdelar som 
tillsammans omsluter ett utrymme”. Byggnadsdelarna som kan ingå i en 
modul är golv, tak och väggar. Dessa delar är sammanfogade och innehåller 
oftast färdiga installationer och inredningar. Det som görs på byggplatsen 
efter uppställning av modulerna är sammankopplingen mellan dessa. 
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2.3.1 Fördelar 

2.3.1.1 Byggtid 

Den konkurrenskraftigaste orsaken till att bygga moduler är att byggtiderna 
förkortas markant. Till skillnad från ett platsbyggt objekt kan förberedelser 
på uppställningsplatsen och konstruktionen av modulerna pågå samtidigt. 
Zenga & Javor (2008) visade att ett projekt med moduler tog 4 månader att 
genomföra och att ett liknande platsbyggt hus behövde 14 månader för att bli 
färdigställt. Därutöver krävdes 10 månaders projekteringsarbete för 
modulhuset jämfört med 21 månader för det platsbyggda. Den förkortade 
byggtiden minskar risken för avbrott på grund av väder samt stölder på 
arbetsplatsen (Kamali & Hewage 2016). 

2.3.1.2 Användningsområde 

Moduler erbjuder ett brett användningsområde, så som för fastigheter och 
lokaler för boende, utbildning, sjukvård och kommersiellt bruk (Kamali & 
Hewage 2016). Vid byggnationer med fasta slutdatum, som vid 
skolbyggnader, lämpar sig moduler tack vare pålitligheten gällande byggtid. 
Den korta arbetsplatstiden som moduler kräver gör att dessa även lämpar sig 
vid utbyggnader av pågående verksamheter för att undvika större störningar. 

2.3.1.3 Arbets- och produktkvalitet  

Vid modulbyggande på fabrik minskar arbetsplatsolyckor med 80 % jämfört 
med platsbyggda konstruktioner (Lawson, Ogden & Bergin 2012). 
Fabriksmiljön har fördelen att förhållandena till stor del är optimala för 
fabriksarbetarna. Detta ger dessutom möjlighet att standardisera flera 
processer. Zhao & Riffat (2007) påstår att materialspillet minskas vid 
byggande i fabrik och att spillet är lättare att omhänderta. Moduler har även 
en potential att återanvändas istället för att rivas vilket är en miljömässig 
fördel sett till materialanvändningen.  

2.3.1.4 Lönsamhet 

I samband med att byggtiden förkortas, ökar även lönsamheten. Studier visar 
att den totala byggkostnaden kan minskas med upp till 10 % vid 
modulbyggande jämfört med platsbyggt (Kamali & Hewage 2016). Den 
ökade lönsamheten härstammar från samtliga fördelar med modulerna. 
Fabriksmiljön kan med optimala arbetsförhållanden och maskiner leda till 
mindre fel och därmed lägre framtida kostnader. Den förkortade tiden på en 
arbetsplats jämfört med ett platsbyggt objekt leder även till lägre 
omkostnader som exempelvis hyra av kran, ställningar och byggbodar.  
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2.3.2 Nackdelar 

Byggnader bestående av moduler anses vara begränsade sett till 
arkitektoniska kvaliteter, både estetiska och funktionella (Boverket 2006). 
Moduler begränsar ofta yteffektiviteten och planlösningar är svåra att skapa 
med innovation.  

Byggande med moduler medför en mer komplex projektering än traditionellt 
byggande då modulerna byggs färdigt i en fabrik och sedan transporteras till 
arbetsplatsen. Väl på arbetsplatsen krävs att modulerna är korrekt 
konstruerade så att de kan monteras snabbt och problemfritt. För att detta 
ska vara möjligt krävs att en noggrann och detaljerad planering utförs innan 
projektet påbörjas. För att undvika extra kostnader på arbetsplatsen måste 
det finnas en tydlig lösning på hur modulerna ska monteras. Om det skulle 
uppstå problem som medför att modulerna måste modifieras bidrar detta till 
betydligt högre kostnader (Kamali & Hewage 2016). 

Det finns såväl nationella som lokala trafikregler och innan projekteringen 
påbörjas är det viktigt att undersöka reglerna för att veta vilka 
trafikbegränsningar som finns. Det finns regler för längd, bredd och höjd 
vilka kan påverka storleken på modulerna när de ska transporteras på 
lastbilar. Om särskilda tillstånd visar sig behövas är det en fördel att veta 
detta så tidigt som möjligt då anskaffningen av dessa både kan ta tid och 
medföra en ökad kostnad (Kamali & Hewage 2016).   

2.3.3 Traditionellt modulbyggande 

En modul med träregelstomme har bärande väggar bestående av träreglar. 
Dessa reglar står vertikalt och binder samman konstruktionen med syll och 
hammarband. Träreglarna är rektangulära och tjockleken är oftast 45 mm. 
Bredden på reglarna kan variera och påverkas av hur tung byggnaden är och 
hur mycket värmeisolering som ska få plats i väggarna. För att reglarna inte 
ska knäckas i den veka riktningen kan de styvas upp med olika typer av 
skivor eller horisontella reglar. Ofta används gipsskivor som skruvas fast på 
båda sidor träreglarna (Träguiden 2014). Skivornas funktion är inte enbart 
att hindra reglarna från att knäckas utan bidrar även till skivverkan. Då 
väggen utsätts för horisontella krafter så som vindlaster tar skivan upp dessa 
krafter och för dem vidare ner i konstruktionen. I större byggnader krävs det 
stag av stål eller trä som kompletterar trästommen för att få en stabil 
konstruktion (Träguiden 2003b).  

Bjälklaget i en traditionell träkonstruktion kan utföras på flera olika sätt och 
med olika sorters metoder. Det går till exempel att använda träreglar, kerto- 
och limträbalkar. Bjälklagens huvuduppgift är att ta upp de nyttiga laster 
som påverkar bjälklaget. I högre byggnader har bjälklaget även andra viktiga 
uppgifter då det för horisontella laster vidare ner i konstruktionen 
(Träguiden 2003c).  
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Flexator är ett företag som bygger moduler av konstruktionsvirke inom flera 
olika verksamheter. Modulernas storlek kan variera beroende på vilken sorts 
byggnad som ska uppföras. Modulerna byggs främst i konstruktionsvirke 
men i vissa fall kan limträbalkar krävas för att klara statiken i modulen. Vid 
byggnation av 1-plansbyggander klarar modulerna en spännvidd på max 
8,4 m. Vid uppförande av 2-plansbyggnader behövs däremot en bärande 
innervägg max 4,2 m från ytterväggen för att minska nedböjningen som 
Figur 7 visar (Flexator u.å.).  

 
Figur 7: Exempel på konstruktion i ett flerbostadshus i moduler. Med medgivande av Flexator (u.å.). 

Derome är ytterligare ett exempel på företag som bygger bostäder med 
moduler bestående av träregelstomme. De bygger både småhus och 
flerbostadshus. Derome bygger en ny fabrik utanför Varberg i skrivande 
stund som skall tas i drift under september 2018. Här kommer 
produktionskapaciteten att vara 1600 moduler per år, vilket motsvarar cirka 
600 bostäder (Derome u.å.).  

Lindbäcks Bygg är ledande inom industriellt producerade flerbostadshus i 
Sverige. Modulerna tillverkas i trä med bland annat färdigt innertak, golv, 
inredning, kök och målning. Under tillverkningstiden av modulerna 
färdigställs grund- och markarbeten. Tack vare hög efterfrågan byggde 
Lindbäcks nyligen en ny fabrik som tredubblar den nuvarande kapaciteten 
på 800 färdiga lägenheter per år till 2400 stycken (Lindbäcks u.å.). 

2.3.4 Modulbyggande med KL-träskivor 

Som stommaterial i moduler har KL-trä betydligt fler fördelar jämfört med 
träreglar. KL-trä väljs tack vare sin stora lastbärande och stabiliserande 
förmåga och är dessutom bättre ur både brand- och ljudperspektiv. Tack vare 
sitt goda brandmotstånd behöver väggarna oftast inte kläs in med gips eller 
liknande som skydd utan det går att ha färdig yta på insidan av KL-
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träväggen. Väggskivorna är styva och stabiliserar konstruktionen via 
skivverkan. Bjälklag av KL-trä har en god stabiliserande förmåga samtidigt 
som det klarar stora spännvidder (Svenskt Trä 2017).  

År 2013 byggdes Finlands då högsta träbyggnad med moduler i KL-trä. 
Byggnaden är ett sex våningar högt flerbostadshus där uppförandet av 
modulerna tog två och en halv månad. Bottenvåningen som byggdes i 
betong tog tre månader vilket gav en total byggtid på cirka sex månader 
(Stora Enso 2013b). Jämförelsevis hade det enligt Woodarchitecture (u.å.) 
tagit 12–13 månader om huset hade byggts på plats. 

I Toulouse, Frankrike, byggdes 2015 ett 4-våningshus med 50 moduler i 
KL-trä. Uppförandet av modulerna tog endast 10 dagar (Stora Enso 2013c). 
Modulerna var mellan 20–32 m2 och bestod av ett 120 mm tjockt bjälklag, 
60 mm tjockt innertak och 80 mm tjocka väggar, med samtliga delar i KL-
trä (Leloy u.å.).  

2.4 Dimensioneringsregler 

Eurokoder är europeiska standarder som används vid dimensionering av 
byggnadskonstruktioner och behandlar bärförmåga inom brott- och 
bruksgränstillstånd. Det finns olika Eurokoder för olika sorters 
konstruktioner till exempel trä, betong eller stål. Idag finns det totalt tio 
olika Eurokoder. Olika nationer har utöver det bilagor med nationella val av 
olika parametrar i beräkningsmetoderna. I Sverige har Boverket genom sina 
föreskrifter och allmänna råd tagit fram EKS 10 (Boverket 2015) som 
innehåller tillämpningar av Eurokoderna.  

De svenska normer som tillämpas i projektet är följande: 

 SS-EN 1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för 
bärverk (SIS 1990). 

 SS-EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk (SIS 1991). 

 SS-EN 1993 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner (SIS 
1993). 

 SS-EN 1995 Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner (SIS 
1995). 

2.4.1 Brottgränstillstånd 

Lastkombination STR, strength, används för dimensionering av inre brott 
eller för stor deformation av ett bärverk. Permanenta (𝐺) och variabla laster 
(𝑄) insätts i ekvation (1) och (2) där antalet värden som fås fram är beroende 
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av hur många variabla laster som finns. Den lastkombination som ger det 
högsta värdet enligt ekvation (1) och (2) blir dimensionerande. Faktorn 𝛾  
tar hänsyn till konsekvenserna som uppkommer vid en kollaps där 1.0 är den 
största riskfaktorn följt av 0.91 och 0.83. Faktorn 𝜓  är ett 
kombinationsvärde som är beroende av byggnadens användningsområde.  

 

STR (a), ekv. 6.10a enligt EKS 10: 

 𝛾 1.35𝐺 + 𝛾 1.5𝜓 𝑄 ,  ( 1 ) 

STR (b), ekv. 6.10b enligt EKS 10:  

 𝛾 1.2𝐺 + 𝛾 1.5𝑄 , + 𝛾 1.5𝜓 𝑄 ,  ( 2 ) 

2.4.2 Bruksgränstillstånd 

Bruksgränstillstånd berör komfort för personer, utseende hos bärverk och 
funktionen av bärverk under normal användning. Lastkombinationerna för 
bruksgränstillstånd kan definieras enligt tre olika ekvationer; karakteristisk 
(3), frekvent (4) och kvasi- permanent (5) enligt EKS 10.  

Karakteristisk lastkombination motsvarar permanenta problem eller skador: 

 1.0𝐺 , + 1.0𝑄 , + 𝜓 , 𝑄 ,  ( 3 ) 

Frekvent lastkombination motsvarar tillfälliga olägenheter som kan 
accepteras under kortare perioder:  

 1.0𝐺 , + 𝜓 , 𝑄𝑘,1 + 𝜓 , 𝑄 ,  ( 4 ) 

Kvasi- permanent lastkombination motsvarar långtidslast där deformationer 
kan uppstå och accepteras under en längre tid:  

 1.0𝐺 , + 𝜓 , 𝑄 ,  ( 5 ) 

2.4.3 Träkonstruktioner 

Den europeiska standarden Eurokod 5 (SIS 1995) behandlar 
träkonstruktioner och hur de ska dimensioneras. Eurokod 5 är från 1995, en 
tid då KL-trä fortfarande var en ny byggnadsprodukt och som ännu inte hade 
etablerats, därför saknas dimensioneringsregler för KL-trä i Eurokod 5.  
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Dimensionerande bärförmåga 𝑓  i träkonstruktioner bestäms med 
utgångspunkt från ett karakteristiskt hållfasthetsvärde 𝑓  som kombineras 
med olika faktorer enligt ekvation (6): 

 
𝑓 =

𝑘 ∙ 𝑓

𝛾
 

( 6 ) 

Faktorn 𝑘  är beroende av lastvaraktighet och klimatklass och sträcker sig 
från momentan till permanent där en kort lastvaraktighet ger högre 
modifieringsfaktor, från 0,6–1,1. Partialkoefficienten 𝛾  är beroende av 
kontroll som utförs vid dimensionering och tillverkning av materialet samt 
materialets homogenitet. Partialkoefficienten skiljer från land till land där 
det i Sverige inte finns ett specifikt värde. Beroende på tolkning bör 1,25 
eller 1,3 användas. Det rekommenderade värdet enligt Svenskt Trä (2017) 
för 𝛾  är 1,25.  

Tidigast 2021 beräknas nya Eurokoder vara färdiga och då förväntas det 
finnas en ny del med dimensioneringsregler för KL-trä (Svenskt Trä 2017). 
Det finns en standard, SS-EN 16351 (SIS 2015), som inte är publicerad som 
harmoniserad standard. Detta innebär att tillverkare inte kan CE-märka sina 
produkter med standarden som grund. Eftersom att KL-trä har tillverkats 
sedan 1990-talet finns det företag som certifierar sina produkter med hjälp 
av ETA, Europeisk Tekniskt Bedömning.  

År 2017 publicerades en KL-trähandbok av Svenskt Trä. Det är en handbok 
som ska hjälpa projektörer med dimensionering och projektering av 
konstruktioner i KL-trä. Handboken refererar främst till europeiska 
standarder och Eurokoder men även nationella val har utförts enligt 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (Svenskt Trä 2017).  

2.4.3.1 Brand 

Innan år 1994 var det inte tillåtet att bygga högre än två våningar i trä inom 
tätbebyggda områden på grund av brandrisken. Detta berodde på ett antal 
större stadsbränder som inträffade i slutet av 1800-talet (Miljönytta 2014). 
Nya träprodukter och byggtekniker har sedan gjort det möjligt att bygga 
högre byggnader med bättre brandsäkerhet. Detta har medfört att 
träkonstruktioner idag har blivit ett konkurrenskraftigt material även i 
flerbostadshus (Brandskyddsföreningen u.å.).  

När en vägg i trä börjar brinna kommer förbränningen att fortskrida inåt med 
en konstant hastighet. Förbränningen sker långsamt eftersom kolskiktet som 
bildas är värmeisolerande och motverkar branden.  

Byggnadsdelar har tre olika krav som de ska uppfylla; bärförmåga (R), 
integritet (E) och isolering (I). Beteckningarna kombineras med ett tidskrav 
som till exempel 30, 60 eller 90 minuter. Detta innebär att en vägg ska 
uppfylla kraven mot bärförmåga, integritet och isolering under en viss tid 
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när den utsätts för brand. Vid dimensionering i brandlastfallet används 
frekvent lastkombination enligt Eurokod 0 (SIS 1990).  

Olika typer av lim ger olika förkolningshastigheter. Används ett lim utan 
delaminering, exempelvis melamin-urea-formaldehyd-lim (MUF-lim), sker 
förkolningen med hastigheten 0,65 mm/min. Förkolningen sker då på 
samma sätt för KL-trä som för vanligt konstruktionsvirke. Vid användande 
av lim med delaminering, exempelvis polyuretanlim (PUR-lim), blir 
förkolningshastigheten fördubblad de första 25 millimetrarna i varje skikt 
(Svenskt Trä 2017).  

2.4.3.2 Anslutningar och förband för KL-trä  

Vid infästning mellan bjälklagsplatta och vägg kan träskruvar användas, se 
Figur 8a. Då är det viktigt att förankringslängden är godkänd och att 
skruvning i ändträ undviks. Ett annat alternativ är vinkelbeslag vilket gör att 
större tvärkrafter kan tas hand om jämfört med vad träskruvar klarar av, se 
Figur 8b. 

 

  

a) b) 

Figur 8: Exempel på infästning mellan bjälklag och vägg där a) visar skråskruvning och b) visar 
vinkelbeslag. Med medgivande av Svenskt Trä (2017). 

Den vanligaste och enklaste lösningen på infästning mellan takskiva och 
vägg är att skruva fast takskivan i överkanten på väggen, se Figur 9. Till den 
här metoden används självborrande träskruvar.  
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Figur 9: Exempel på infästning med träskruv mellan takskiva och vägg. Med medgivande av Svenskt 

Trä (2017). 

2.4.4 Beräkningshjälpmedel 

Det finns flera olika hjälpmedel för beräkning och konstruktion av KL-trä. 
Företag, forskningsinstitutioner och branschorganisationer tar fram egna 
manualer, program och handböcker för hur KL-trä kan nyttjas på bästa sätt. 
Beräkningsmetoder för stål är mer etablerade jämfört med KL-trä. 
Vedertagna standarder finns och de flesta program innehåller ståltvärsnitt. 

2.4.4.1 Datorprogram 

Tillverkaren Stora Enso har ett eget webbaserat beräkningsprogram kallat 
Calculatis som är gratis och tillgängligt på deras webbsida på tyska och 
engelska (Stora Enso 2018). I programmet kan bland annat inner- och 
yttertak, pelare, balkar och KL-skivor dimensioneras. Programmet erbjuder 
även analyser av brand, U-värde och beräkningar av anslutningar mellan 
byggdelar. Calculatis innehåller standarder från flera europeiska länder 
vilket medför att dimensionering kan utföras i flera länder, däribland 
Sverige.  

Det österrikiska universitetet som ligger bakom den större delen av 
forskningen bakom KL-trä, Technische Universität Graz, har utvecklat ett 
gratis nedladdningsbart beräkningsprogram för KL-trä: CLT Designer (CLT 
Designer 2018). I programmet kan skivor och balkar kontrolleras i 
brottgränstillstånd och för brand. CLT Designer innehåller produkter från 
flera KL-trätillverkare, däribland Binderholz och Stora Enso. Eurokod 
används som standard med de nationella annexen inlagda för Tyskland och 
Österrike, dock saknas den svenska motsvarigheten.   

Strusoft FEM-Design är ett modelleringsprogram med möjlighet att 
dimensionera betong-, stål- och träkonstruktioner. I programmet kan 2D- 
och 3D-modeller kontrolleras i både brott- och bruksgränstillstånd. 
Programmet erbjuder möjligheten att modellera hela byggnader för att kunna 
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analysera samverkan mellan olika byggdelar. De svenska normerna finns 
tillgängliga i programmet.  

Win-Statik Frame Analysis är ett simplifierat dimensioneringsprogram i 2D 
utvecklat av Strusoft. I programmet kan balkar och pelare analyseras i stål, 
betong och trä, dock inte KL-trä. Även Win-Statik innehåller de svenska 
normerna.  

2.4.4.2 Övriga hjälpmedel 

Binderholz och Martinsons har digitala handböcker, Handbuch 
Massivholzbau (Binderholz u.å.b.) respektive ProGuide (Martinsons u.å.d), 
med färdiga byggnadsdelar och anslutningar i KL-trä. Dessa delar är 
beskrivna med brand- och ljudklass, U-värde samt hur de är uppbyggda.  

Martinsons har även en tryckt KL-trähandbok (Martinsons 2016). I denna 
finns materialegenskaper, färdiga byggdelar och allmän information om KL-
trä. Handboken innehåller standardutföranden av anslutningar mellan de 
olika byggdelarna.  

Skogsindustriernas KL-trähandbok (Svenskt Trä 2017) innehåller, utöver 
exempel på byggdelar och anslutningar, även beräkningar av exempelvis 
bärförmåga, brand, ljud och infästningar. Boken är framtagen genom ett 
samarbete mellan svenska leverantörer av korslimmat trä tillsammans med 
branschorganisationen Svenskt Trä. I boken finns information om hantering 
av KL-trä för leverans, lagring samt hur lyft kan utföras. Boken innehåller 
också information om hur lyft kan beräknas och hur element kan stabiliseras 
under byggtiden. 

2.5 Modullogistik 

2.5.1 Transport 

Maximal längd på ett fordonståg är enligt Transportstyrelsen (u.å.) 25,25 m 
inklusive dragbil och släpvagn. Transportstyrelsen (TSFS 2009:64) har 
tillsammans med hustillverkare angett breddmåttet 4,15 m som ett allmänt 
råd för husvolymer. Vid bredare laster kan dispens sökas, dock inte bredare 
än 4,5 m. Maximal höjd bör inte överstiga 4,5 m, se Figur 10 för 
dimensionsbegränsningar vid transport.  
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Figur 10: Dimensionsbegränsningar för transport. Med medgivande av Pngimg (u.å.). 

2.5.2 Lyft 

2.5.2.1 Lyft av planelement i KL-trä 

Planelement i KL-trä lyfts generellt sett på samma sätt oavsett tillverkare. 
Det som skiljer vid lyft är vilken byggdel som avses, se Figur 11. Väggar 
lyfts ofta med ett hål i ovansida vägg där en lyftstropp träs igenom. 
Principiellt gäller att bjälklag lyfts med fyra lyftpunkter och väggar med två. 

 
Figur 11: Princip för lyft av bjälklag och vägg. Med medgivande av Träguiden (2017b). 

Vid lyft av bjälklag fästs lyftanordningen i kulankare, se Figur 12. 
Kulankare kan även användas vid vägglyft om metoden med genomgående 
hål inte används. 
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Figur 12: Lyft av bjälklag med kulankare. Med medgivande av Träguiden (2017b). 

2.5.2.2 Lyft av moduler 

Flera olika metoder finns idag för att lyfta en modul på ett effektivt sätt. Det 
gemensamma med metoderna är att en kran, ofta mobilkran, krävs för att 
lyfta modulerna på plats. Beroende på tillverkare och modulens utformning 
kan modulen exempelvis lyftas med lyftstroppar runtom modulen eller med 
infästningar i bjälklag, väggar eller tak, se Figur 13. För att undvika skador 
på till exempel färdig fasad kan ett ok användas så att lyftstropparna inte 
utgör ett skadligt tryck mot modulen.  

   

a) b)  c) 

Figur 13: Lyftmetoder av modul a) runtom med ok (Svensk Byggtjänst 2014), b) ovansida vägg 
(Hammars 2018) och c) infästning i bjälklag (Steelconstruction 2012). Publiceras efter medgivande 

av Svensk Byggtjänst, Hammars och Steelconstruction. 

En modul som lyfts med stroppar runtom får oftast mindre belastning än ett 
lyft från ovansidan då modulen inte utsätts för några nya krafter. Undersidan 
spåras så att stroppen kan dras ut när modulen sitter på plats. Att lyfta från 
ovansidan, till exempel i tak eller vägg, ger upphov till dragkrafter i 
förbanden. För att möjliggöra lyft från ovansidan krävs en förankrad 
lyftpunkt i vilken lyftanordningen sedan fästs. Dimensionerande egentyngd 
𝐺  för modul bestäms av ekvation (7) enligt Eurokod 1 (SIS 1991):   

 𝐺 = 𝛾 (𝛾 ∙ 𝐺 + 𝛾 ∙ 𝐺𝜑 ) ( 7 ) 

Gammafaktorerna 𝛾 är säkerhetsfaktorer för osäkerhet vid beräkning, 
egentyngd samt nyttig last. Faktorn 𝜑  är en dynamikfaktor som är beroende 
av krantyp och dess lyfthastighet. Det finns inga normer kring 
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säkerhetsfaktorer för lyftdon utan dessa skiljer sig från tillverkare till 
tillverkare. Ett exempel gällande för betong är säkerhetsfaktor för brott i 
lyftpunkt av stål 2,5 och faktor för brott i lyftlinan 4,0 (Halfen 2017). 
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3 Objektsbeskrivning 

Referensobjektet i projektet är ett i dagsläget obyggt flerbostadshus givet av 
WSP Sverige AB. Objektet, som fortsättningsvis kallas huset, är en del i ett 
område i Kalmar bestående av tre huskroppar. Den totala boarean är 
1900 m2 och huset kommer att bestå av totalt 26 lägenheter. Huset kommer 
att byggas upp av moduler med KL-trästomme i totalt tre våningar med 
våningshöjden 2,7 m. Taket är ett sadeltak med lutningen 34° där 
nockhöjden är 14 m. På våning två och tre kommer det att finnas balkonger 
med dimensionerna 1,6 × 3,9 m. 

3.1 Modulindelning 

Huset är principiellt uppdelat enligt Figur 14 där modul A och modul B på 
bottenvåningen är modulerna som beaktas i detta projekt. Med utgångspunkt 
från badrummet, som är en egen modul, sätts den närliggande modulen, 
modul B, till maximala breddmåttet 4,15 m. Lämplig längd för modulerna är 
mellan bärande yttervägg och lägenhetsavskiljande vägg, dvs. 8,1 m. 
Modulindelningen gör att samtliga moduler får minst två bärande väggar. 

 
Figur 14: Principiell modulindelning av referensobjekt. 

3.2 Uppbyggnad 

Huset är uppbyggt med KL-träskivor i väggar och bjälklag. Invändigt 
kommer KL-träet att vara synligt i väggar och tak medan golvbjälklaget 
kommer att vara täckt av installationer och golvmaterial. För att minska 
nedböjningarna av takskiva och bjälklag krävs att stålbalkar styvar upp 
konstruktionen, se Figur 15 och Figur 16. Modul B omges av två stålbalkar 
på vardera långsida för att bära bjälklaget, medan modul A omges av en 
vägg och en stålbalk. Ett krav från WSP är att den totala tjockleken mellan 
överkant installationsgolv och underkant takskiva maximalt får vara 
500 mm. 
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Figur 15: Placering av stålbalkar. 

  
Figur 16: Principiell bjälklagsskiss. 

Den mindre stålbalkens syfte är att styva upp takskivan som antagligen är 
för tunn för att klara nedböjningskraven över spännvidden 8,1 meter som 
den sträcker sig över enligt Figur 17. Bjälklaget spänner vinkelrätt i 
förhållande till takskivan och laster i modul B förs ned via de större 
stålbalkarna till de bärande väggarna. I modul A finns det en bärande 
fasadvägg som tar upp hälften av lasterna från bjälklaget och en stålbalk på 
motsvarande sida som tar upp andra hälften.  
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Figur 17: Bärande riktning för bjälklag (svart) och takskiva (vitt). 

3.3 Generaliserande parametrar 

För att kunna möjliggöra generalisering placeras huset fiktivt i de värsta 
zonerna gällande referensvindhastighet och i en av de värre zonerna när det 
gäller snölast, se Tabell 1. Syftet med detta är att huset skall kunna byggas i 
stora delar av landet. Terrängtyp 0 väljs vilket innebär att byggnaden står i 
ett havs- eller kustområde med exponering för öppet hav. Taklutningen 
ändras för att ge den ogynnsammaste faktorn vid beräkningarna av snölaster. 
En fasadupphängd balkong läggs även till på bottenvåningen.  

Tabell 1: Förutsättningar för referensobjekt 

 Generaliserande värde  Verkligt värde 

Snölast på marken 3,5 kN/m2 2,0–2,5 kN/m2 

Referensvindhastighet 26 m/s 24 m/s 

Taklutning 22,5° 34° 

3.4 Anpassning 

Referensobjektet är anpassat till de delar av landet som det kan tänkas 
byggas i enligt WSP. Snölasten, som i projektet är satt till 3,5 kN/m2, är inte 
valt efter det maximala värdet i landet på 5,5 kN/m2 då högre värden 
generellt finns på mindre attraktiva marknadsområden i landet. De 
generaliserande värdena innebär att modulerna blir något 
överdimensionerade om de skulle byggas i södra Sverige. Det innebär också 
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att huset kan massproduceras och garanterat kan byggas i större delar av 
landet.  

3.5 Dimensioneringsförutsättningar 

Maximala mått på modulerna är framarbetade i samråd med WSP. Dessa är 
baserade på styrande dokument som exempelvis EKS 6 (Boverket 2010) och 
Transportstyrelsens transportregler (TSFS 2009:64). Modul B sattes till det 
maximala måttet 4,15 x 8,10 m för att få så hög lasteffekt som möjligt på 
stålbalkarna. Geometriska förutsättningar beskrivs nedan: 

 Maximal bredd för modul: 4,15 m. 

 Maximal längd för modul: 8,10 m. 

 Maximal bjälklagstjocklek: 500 mm. 

 Invändig takhöjd: 2,7 m. 

Egentyngder för yttertak, installationsgolv och beklädnad på ytterväggar är 
tagna från tillverkare och innerväggarna enligt Boverket (2010) för lätta 
konstruktioner. Innerväggarna skall varken vara bärande eller stabiliserande 
för modulen. Egentyngder för bjälklag, takskiva och stålbalk tas fram genom 
antaganden. Därefter testas bärförmågan och nedböjningen för dessa delar 
som sedan korrigeras så att bärförmågan blir tillräcklig. Egentyngder, 
framtagna i samråd med WSP, beskrivs nedan: 

 Yttertak (taktäckning, underlagstak, takstol, lösull och gångbryggor): 
1,0 kN/m2. 

 Innerväggar: 0,50 kN/m2. 

 Installationsgolv: 0,25 kN/m2. 

 Beklädnad ytterväggar (isolering, läkt, skivor, panel, fönster): 
0,30 kN/m2. 

Med utgångspunkt från WSP:s interna föreskrifter sattes kraven för 
nedböjning enligt följande: 

 Bjälklagsbalk: L/400 eller 15 mm. 

 Bjälklag: L/300 eller 15 mm. 

 Takskiva: 20 mm. 

 Takbalk: 20 mm. 
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4 Metod 

Projektet gick ut på att undersöka KL-trämoduler som ett alternativ till 
moduler i konstruktionsvirke. För att uppnå detta dimensionerades 
byggdelar utifrån laster som uppkommer i konstruktionen. Därefter 
undersöktes hur laster överfördes i en modul av konstruktionsvirke och 
analyserades om dessa lösningar kunde användas för moduler i KL-trä. 
Dagens lyftlösningar analyserades och anpassades till referensobjektets 
moduler. Dessa dimensioner och lösningar presenterades i form av ritningar.  

4.1 Litteraturstudier 

För att få en bakgrund och djupare förståelse inom ämnet studerades 
sekundärdata främst genom litteratur på nätet och i böcker. Här studerades 
främst fakta om hur KL-trä används och hur det fungerar i dagens 
konstruktioner. Information hämtades från flera olika tillverkare och brukare 
för att få en bredare syn på byggnadsprodukten. Delar av rapporten 
baserades på KL-trähandboken från Svenskt Trä (2017). Boken är den mest 
omfattande handboken för beräkningar och fakta gällande KL-trä på den 
svenska marknaden. Branschorganisationen Svenskt Trä har tillsammans 
med tillverkare och andra experter skapat KL-trähandboken och den kan 
därför anses ha en hög reliabilitet.  

4.2 Studiebesök 

I denna undersökning användes material från ett tidigare utfört kvalitativt 
studiebesök. Syftet med studiebesöket var att få en inblick i hur infästningen 
mellan väggar och bjälklag i KL-trä utförs. Ytterligare undersökning 
utfördes för att ta reda på vilka metoder som används när planelement lyfts.  

4.3 Intervjuer 

För att få en inblick i hur infästningar, anslutningar och lyft utförs gjordes 
tre kvalitativa intervjuer med kunniga yrkespersoner inom modulbyggande. 
Anledningen till att utföra tre intervjuer med tre olika företag var att få en 
bredare kunskap och kunna jämföra olika metoder. Intervjuerna gjordes med 
tre strategiskt utvalda personer på tre olika företag som tillverkar moduler 
med träregelstomme. Frågorna som ställdes var strategiskt utvalda för att 
skapa validitet i intervjuerna. 

4.4 Beräkningar 

En kvantitativ utredning gjordes i form av dimensionering av olika bärande 
byggnadsdelar i en KL-träkonstruktion. Väggar, takskiva och golvbjälklag 
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av KL-trä dimensionerades med handberäkningar enligt KL-trähandboken. 
För att säkerställa reliabiliteten kontrollerades beräkningarna i Stora Ensos 
beräkningsprogram Calculatis (Stora Enso 2018). Då det saknas en standard 
för KL-trä bidrar detta till att reliabiliteten vid dimensionering av KL-trä 
påverkas negativt. Detta eftersom att de beräkningsmodeller som används i 
KL-trähandboken kan skilja sig från modellerna i beräkningsprogrammen. 

Ståldelarna, det vill säga balkarna, dimensionerades med handberäkningar 
baserade på kompendiet Stålbyggnad (Al-Emrani & Johansson 2017) där 
värdena kontrollerades med datorprogram för att få en så hög reliabilitet som 
möjligt. Programmen som användes var FEM-Design och Win-Statik Frame 
Analysis.  
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5 Genomförande 

5.1 Litteraturstudie 

Målet med litteraturstudien var främst att undersöka vilka metoder som 
används vid modulbyggande med träregelstomme. Då information om 
specifika infästningar och detaljer inte delas av tillverkare på respektive 
hemsidor intervjuades istället sakkunniga inom modulbranschen.  

Med hjälp av sökmotorn OneSearch hittades lämpliga vetenskapliga artiklar 
inom det undersökta området. I OneSearch kunde även icke-vetenskapliga 
artiklar och böcker påträffas och nyttjas. Övriga hemsidor, artiklar och 
böcker från exempelvis tillverkare och branschorganisationer kom också till 
nytta i form av statistik, användningsområden och fakta. 

5.2 Studiebesök 

Ett strategiskt utvalt studiebesök genomfördes på kvarteret Arken i Växjö 
den 20 februari 2018. Kv. Arken är ett fyra våningar högt flerbostadshus 
med 85 hyresrätter som byggs i KL-trä. Under studiebesöket studerades 
byggnaden både utvändigt och invändigt tillsammans med en arbetsledare 
för projektet. Det som undersöktes var infästningar mellan bjälklag och 
väggar i KL-trä samt vilka metoder som används vid lyft av KL-träelement. 

5.3 Intervjuer 

Syftet med intervjuerna som utfördes var att få mer information om hur 
moduler med träregelstomme byggs och monteras än vad som erhölls vid 
litteratursökning. 

Tre telefonintervjuer genomfördes för att undersöka infästningar och lyft. 
Kontakt togs med sakkunniga personer inom modulbyggande på företagen 
Flexator, SmålandsVillan och Derome för att undersöka vilka metoder de 
använder sig av. Innan intervjun skickades frågor så att den intervjuade 
skulle ha möjlighet att förbereda sig. Under intervjun fanns det utrymme för 
följdfrågor och samtliga respondenter erbjöd sig att svara på frågor via mejl 
även efter intervjuerna.  

Följande frågor skickades i förväg till personerna som skulle intervjuas:  

 Hur förs krafter från nyttig last på bjälklaget över till väggen? 

 Vilka metoder används för infästning mellan vägg/bjälklag och 
vägg/takbjälklag? 
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 Hur lyfts moduler (ovan, under, band runtom)? Hur ser eventuella 
infästningar och anordningar ut? 

 Brukar modulerna behöva stag vid transport? Om så, på vilket sätt? 

Frågorna skickades till Nygren1 som intervjuades den 8 maj 2018, Wihrén2 
som intervjuades den 15 maj 2018 samt till Landstedt3 som intervjuades den 
18 maj 2018. Flera andra företag förfrågades angående intervju men dessa 
företag ville inte lämna ut den typ av information som efterfrågades. 

Samma frågor ställdes till samtliga respondenter. Vidare fanns det möjlighet 
till följdfrågor som kunde variera lite beroende på vilka svar som erhölls 
från den intervjuade personen. Dessutom undersöktes även hur lyft utförs 
sett till placering av lyftpunkter och eventuella stag som kan vara 
nödvändiga under transporten av modulen. En brandexpert intervjuades för 
att få information om hur brand påverkar KL-trä och kombinationen KL-trä 
och moduler. 

5.4 Lastnedräkning 

Väggar som dimensionerades var långsida yttervägg för modul A och 
yttervägg för modul B. I modul A tar ytterväggen upp hälften av bjälklagets 
last där stålbalken som gränsar till modul B tar upp andra hälften. Det 
innebär att lastbredden blev 1 m enligt Figur 18. Lasten verkar på väggen i 
form av en jämnt utbredd linjelast.  

 
Figur 18: Lastbredd för vägg långsida. 

Ytterväggen i modul B behöver ta upp en betydligt större last jämfört med 
modul A då lastbredden blir högre. Då bjälklaget inte vilar direkt på 

                                                 
1 Simon Nygren, teknikutvecklare på Flexator AB. 
2 Zackarias Wihrén, produktionsledare på SmålandsVillan AB. 
3 P-O Landstedt, chef teknik på Derome Plusshus AB.  
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ytterväggen förs lasterna ned genom de två balkar som finns i 
längdriktningen. Dessa laster verkar som punktlaster direkt på väggen, se 
Figur 19. Punktlasterna förs sedan ned via den lastupptagande väggen som 
linjelaster på underliggande vägg.  

 
Figur 19: Lastbredd för vägg kortsida. 

5.5 Dimensionering 

Laster som tas upp av väggar, balkar respektive bjälklag sattes in i 
lastkombinationerna för brottsgränstillstånd STR, ekvation (1) och (2), där 
det största värdet valdes. Med hjälp av denna dimensionerande last 
beräknades moment och tvärkraft och jämfördes med byggdelens förmåga 
att motstå dessa krafter. Om lasteffekten var mindre än bärförmågan var 
dimensionen godkänd. I fall där bärförmågan var för låg fick en tjockare 
dimension väljas och kontrolleras mot lasteffekten. Vid dimensionering i 
brandlastfallet utfördes beräkningarna på KL-träväggen med ett lim som inte 
delamineras. Detta innebär att limmet har lite bättre egenskaper mot brand 
men är samtidigt dyrare. 

För att kontrollera nedböjning användes lastkombinationerna för 
bruksgränstillstånd. Deformationen beräknades och jämfördes med de 
rekommenderade värdena. Om deformationen var för stor behövde 
dimensionen utökas alternativt styvas upp av en större balkdimension, vilket 
gällde för takskivan. Flera olika metoder för att lösa nedböjningar 
undersöktes, bland annat flera mindre stålbalkar, få större stålbalkar samt 
liggande limträbalkar. Värdena för moment, tvärkraft, nedböjning och 
bärförmåga kontrollerades mot datorberäknade värden för att säkerställa 
reliabiliteten.   

Stålkonstruktionerna som utfördes är baserade på en specialutgåva av 
kompendiet Stålbyggnad (Al-Emrani & Johansson 2016) som är anpassat för 
kurser på Linnéuniversitetet i Växjö. Kompendiet innehåller 



30 
Ahnfeldt & Celil 

beräkningsmodeller för stålkonstruktioner baserade på Eurokod 3 (SIS 
1993). Information om olika balktvärsnitt, som bland annat böjmotstånd, 
vikt och dimensioner, hittades i Tibnors konstruktionstabeller (Tibnor 2007).  

5.6 Analys av lyft 

När dimensioneringen var utförd kunde den dimensionerande egenvikten för 
modulen beräknas. Beräkningarna för lyft utfördes enbart på modul B 
eftersom den både är större och tyngre än modul A. Om modul B klarade av 
lyftet medförde det att även modul A klarade det.  

Den dimensionerande lasten som uppkom bestämdes utifrån modulens 
egenvikt och ett tillskott från de dynamiska krafterna som uppstår när 
modulen lyfts. Beroende på lyftmetod delades egenvikten upp på antalet 
lyftpunkter i modulen. Vid lyft från ovansidan i modulens fyra hörn blev 
kraften i vardera lyftpunkt således en fjärdedel av modulens totala 
egentyngd. För att få ett så praktiskt genomförbart lyft som möjligt 
analyserades olika lyftmetoder utifrån utformning av modul.  
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6 Resultat av examensarbetets undersökningar 

6.1 Studiebesök 

Projektet kvarteret Arken består av flerbostadshus som byggs i planelement 
av KL-trä. Efter platsbesöket visade det sig att de använder kulankare vid 
lyft av bjälklagsskivor, se Figur 20. Fyra stycken kulankare är nerborrade i 
bjälklagsskivan och vid lyft fästs kopplingar i det nerborrade ankaret. Lyftet 
sker sedan i kopplingarna med hjälp av kedjor. Detta är en vanlig metod som 
används både vid lyft av trä- och betongelement. Kopplingen lossas när 
bjälklagsskivan är monterad och kulankaret kan sedan avlägsnas.   

 
Figur 20: Lyft av bjälklagsskiva. Medgivande av Å. Tyrberg, Linnéuniversitetet (2018). 

Infästning mellan vägg och bjälklag utförs med vinkeljärn som sitter 
fastskruvade i både väggen och bjälklaget, se Figur 21. Vinkeljärnen döljs 
under ett lager av makadam som används för att minska ljudöverföringen 
mellan våningarna. Det innebär även att hål från kulankare inte kommer att 
vara synliga i den färdiga konstruktionen. 

 
Figur 21: Infästning mellan vägg och golvbjälklag. Medgivande av Å. Tyrberg, Linnéuniversitetet 

(2018). 
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6.2 Intervjuer med sakkunniga 

Resultatet av intervjuerna med modultillverkare redovisas i Tabell 2. 
Storlekarna på modulerna är relativt lika där det främst är längden på 
modulerna som skiljer. Brandkraven som ställs på högre byggnader i 
Sverige är ett gemensamt motiv till att företagen väljer att inte bygga högre 
byggnader än vad de redan gör. Produktionstiden varierar mycket mellan de 
intervjuade företagen och det beror på allt från hur stora fabriker de har till 
hur många arbetare som jobbar med de olika byggnadsmodulerna. 

Tabell 2: Generella modulparametrar.   

 Flexator SmålandsVillan Derome 

Standarddimension 3,6 × 12 × 3,33 m  4 × 13 × 3,1 m 4 × 9 m 

Invändig rumshöjd 2,7 m (även 2,9 m) 2,6 m - 

Vikt 9-12 ton 10 ton 12 ton 

Högsta antal 
våningar 

3 st  4 st 4 st 

Produktionstid för 
en modul 

350 h eller ca 20 
dagar 

50 h 110 h 

Standarddimension 3,6 × 12 × 3,33 m  4 × 13 × 3,1 m 4 × 9 m 

6.2.1 Infästningar 

Vid byggnation av traditionella trämoduler på Flexator sker den mesta 
infästningen med skråspikning eller skruvning. De vertikala väggreglarna 
skråspikas fast i syllen som ligger horisontellt i golvbjälklaget, se Figur 22.  

 
Figur 22: Skråspikning av regel. Medgivande av Byggbeskrivningar (2017). 



33 
Ahnfeldt & Celil 

På samma sätt skråspikas väggreglarna i hammarbandet som ligger 
horisontellt över de vertikala väggreglarna. Takbjälklaget som består av 
horisontella träreglar skråspikas i huvudsak ihop med väggen. I vissa fall, 
när det uppkommer större laster, använder Flexator spikplåtar för att styva 
upp takkonstruktionen, se Figur 23.  

 
Figur 23: Infästning med spikplåt. Medgivande av Byggbeskrivningar (2017). 

Om det exempelvis byggs en lokal med öppen planlösning som sträcker sig 
över fyra moduler kan det krävas extra spikplåtar och balkar för att 
bjälklaget inte ska få en för stor nedböjning. Balkarna byggs in i 
takbjälklaget för att de inte ska vara synliga.    

På SmålandsVillan används en styrregel för att fästa väggen på bjälklaget. 
Denna styrregel limmas först och spikas sedan fast i golvbjälklaget. Väggen 
placeras därefter ovanför styrregeln och förs sedan ner och styrs rätt med 
hjälp av styrregeln. När väggen är på plats sammanfogas den med 
golvbjälklaget genom skråskruvning.   

Infästningen mellan vägg och golvbjälklag i Deromes moduler sker även den 
med skråskruvning. Till skillnad från Flexator och SmålandsVillan, som 
placerar väggarna ovanpå bjälklagen, fäster Derome istället bjälklagen i 
väggen. Bjälklaget hängs in i väggen med träskruvar som skråskruvas in 
från utsidan av väggen genom väggen in i bjälklaget. Denna metod används 
för att minska risken för sprickbildning när krympning i träet förekommer. 

6.2.2 Lyftmetoder för moduler med träregelstomme 

Flexator lyfter sina moduler med två band som spänner runtom modulen 
enligt Figur 24. Träreglarna i golvbjälklaget blir mest utsatta för tryck när 
den här metoden används. För att förhindra att de längsgående 
bjälklagsbalkarna pressas ihop och deformeras finns det tvärgående 
kortlingar i modulens golvbjälklag. Spännbanden som används har en 
säkerhetsfaktor på ca 5–7 för att undvika brott vid lyft. Detta innebär att 
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spännbanden ska klara av att lyfta 5–7 gånger mer än vad modulerna väger. 
Anledning till de stora säkerhetsfaktorerna är att det kan bli förödande om 
banden går av. Skulle ett av banden gå sönder kan inte det andra bandet lyfta 
modulen och den kommer att falla. 

 
Figur 24: Lyft av modul enligt Flexator4. 

När modulen lyfts på plats krävs en ursparing på 90 mm på undersidan av 
golvbjälklaget för att kunna dra bort lyftstropparna. För att undvika att 
stropparna kläms fast mellan väggarna på tidigare placerade moduler 
placeras nästkommande modulen 300 mm ifrån intilliggande modul. 
Därefter plockas stropparna bort och modulen förs in på sin plats med hjälp 
av en liggande domkraft. 

SmålandsVillan lyfter sina moduler på samma sätt som Flexator. Det som 
skiljer är att SmålandsVillan inte placerar modulen 300 mm ifrån 
intilliggande modul, utan ställer denna dikt an och klipper bort banden, se 
Figur 25. För att undvika att golvbjälklaget i modulen deformeras används 
kortlingar vid lyftpunkterna. Dessa placeras mellan träreglarna i 
golvbjälklaget. 

                                                 
4 Fotografi tillhandahållet av Simon Nygren, Flexator. 
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Figur 25: Lyft av modul enligt SmålandsVillan5. 

Derome lyfter inte modulerna med band runtom utan har konstruerat en egen 
lyftanordning i stål. Totalt monteras fyra stycken lyftanordningar inne i 
väggarna på modulerna. Dessa sitter sedan kvar även efter att modulen har 
monterats på plats. Eftersom lyftanordningarna sitter inne i väggen täcks de 
av isolering och fasadmaterial vilket gör att de inte kommer vara synliga i 
den färdiga konstruktionen. Vid dimensionering av lyft räknar Derome med 
att en modul väger 12 ton och ska klara av att lyftas i endast tre lyftpunkter. 
Utöver detta är säkerhetsfaktorerna på lyftstropparna 7 och säkerhetsfaktorn 
på stålkonstruktionen är 2.    

6.2.3 Stag och stabilisering 

I Flexators moduler med enbart två väggar krävs snedstag för att undvika att 
modulen ska bli romboid, se Figur 26. Raka stag används för att fördela last 
mellan golv- och takbjälklag och sneda stag bidrar till en styvare 
konstruktion när modulen lyfts. Sneda stag används även för att modulen 
ska klara av de horisontella krafterna som uppstår när lastbilen gasar och 
bromsar vid transportering. Dessa plockas bort så snart modulen är placerad 
på sin rätta plats. Derome använder snedstag som stabilisering på samma 
sätt som Flexator gör. SmålandsVillan använder inte snedstag vid transport 
av deras moduler. De använder sig istället av stabiliserande innerväggar i 
moduler med endast två bärande ytterväggar.  

 

                                                 
5 Fotografi tillhandahållet av Zackarias Wihrén, SmålandsVillan. 
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Figur 26: Stabilisering av modul vid transport enligt Flexator6. 

6.2.4 Brand 

En telefonintervju genomfördes den 9 maj 2018 med Birgit Östman7. 
Brandberäkningarna i kapitel 2.2 och 3.1 i Bilaga 1 granskades och 
godkändes. Östman konstaterade att beräkningarna utförts med ett lim som 
inte riskerar att delamineras och påstod att detta inte är det lim som är 
vanligast förekommande vid tillverkning av KL-träskivor.  

Vidare påpekade Östman att trämoduler kräver en noggrann 
brandprojektering med hänvisning till en brand som skedde på ett 
studentboende i Luleå 2013. Branden startade vid en spis och spred sig 
sedan uppåt genom otätheter i ventilationssystemet. Branden tog sig sedan 
nedåt där olämpligt materialval mellan modulerna i anslutning till 
ytterväggen var en bidragande faktor. För att undvika brandspridning bör 
brandstopp installeras i hålrum vilket förhindrar att dolda bränder uppstår. 
Syftet med brandstoppet är att det ska förhindra att flammor och höga 
temperaturer sprids i hålutrymmet. Dessutom finns ett stort behov av att 
brandskydda fogar mellan moduler. 

 

                                                 
6 Fotografi tillhandahållet av Simon Nygren, Flexator. 
7 Birgit Östman, brandexpert och forskare på Linnéuniversitetet, Växjö. 
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6.3 Dimensionering 

6.3.1 Dimensioner för byggdelar  

Dimensionering av byggnadsdelarna utgick från de laster som uppkommer i 
konstruktionen, se kap 5.4. Valda dimensioner för de olika byggdelarna 
sammanfattas i Tabell 3. Resultatet visar att takskivan böjer ned för mycket 
jämfört med kraven för nedböjning. Detta förhindras genom de tre takbalkar 
som tar upp takskivans egentyngd och som styvar upp takskivan. 
Beräkningarna visar att det är brandlastfallet som dimensionerar de bärande 
KL-skivorna vilket gör att utnyttjandegraden blir förhållandevis låg sett till 
nyttig last, snö- och vindlast. 

Tabell 3: Sammanfattning av beräknade värden för byggdelar. 

Byggdel Dimension UG 
moment 

UG 
tvärkraft 

Def. Tillåten 
def. 

Kap. 

Bjälklag KL 120 28 % 4 % 11 mm 13 mm 3.1 

Bjälklagsbalk HEA 280 49 % 10 % 15 mm 15 mm 3.2 

Takskiva KL 60 - - 70 mm 20 mm 3.3 

Takbalk HEB 120 9 % 2 % 18 mm 20 mm 3.4 

Vägg KL 120 55 % - - - 2.2, 2.4 

Tabellförklaringar: UG – utnyttjandegrad, Def. – deformation, Tillåten def. – tillåten deformation 
enligt objektsbeskrivning, Kap. – relevant kapitel i Bilaga 1. 

Bjälklaget utformas enligt Figur 27. För att undvika att HEA 280-balken 
vrids vid belastning skruvas plåtar fast mellan bjälklag och balkfläns. 
Isolering är av en styvare form och fästs i undre delen av bjälklaget för att 
inte belasta takskivan. Isoleringen spåras kring HEB 120-balken, och denna 
spårningen kan även användas som passning när modulen ställs ned på den 
undre modulen. För att tillåta nedböjning av bjälklag och bjälklagsbalk 
placeras dessa med avstånd från underliggande byggdel. 
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Figur 27: Slutlig bjälklagsskiss. 

6.3.2 Dimensionering mot brand 

Bärande väggar och bjälklag klarar enligt beräkningar i kapitel 2.2 och 3.1 i 
Bilaga 1 kraven för R60. Väggen som är en 120 mm oskyddad KL-skiva når 
en utnyttjandegrad på 93 % för bärförmåga efter att ha varit utsatt för 
60 minuters brand. Bjälklaget som också är en 120 mm KL-skiva är till 
skillnad från väggen omgiven av en 60 mm KL-skiva och isolering på 
undersidan samt installationer och golv på ovansidan. Utnyttjandegraden för 
bjälklaget uppgår till 44 % efter 60 minuters brand. 

6.3.3 Dimensionering av lyft 

Vid dimensionering av lyft valdes en metod där lyftet sker i ovansidan av 
modulen med hjälp av stålförband, se Figur 28. Förbanden skruvas fast med 
träskruvar i väggens tvärsnitt och krafterna som uppkommer påverkar därför 
väggarna istället för den tunnare takskivan. Stålförbanden lyfts med hjälp av 
lyftok för att inte orsaka en tillförsel av momentkraft i konstruktionen. 
Resultatet sammanställs i Tabell 4. För fullständig beräkning, se kapitel 4.1 i 
Bilaga 1. 

Tabell 4: Resultat av lyftdimensionering. 

Byggdel Vikt Lyftkraft 
per 

lyftpunkt 

Plåt-
tjocklek 

Skruv-
dimension 

Antal 
skruvar 

UG 
stålförband 

Modul B 7 ton 89 kN 8 mm 10 ×160 
mm 

14 st 95 % 

Tabellförklaringar: UG – utnyttjandegrad. 
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Plåtens bärförmåga är dimensionerad med en säkerhetsfaktor 2.5 vilket ger 
ett krav på 14 stycken skruvar. Ovansidan av plåten är belagd med en ögla 
där lyftkranens anordning med ok fästs in. Väggen och takskivan fräses in 
för att rymma plåten och öglan. Infräsningen medför att isolering och fasad 
inte påverkas av lyftet sett till utformningen.  

 
Figur 28: Skiss av utformning för lyft. 

Precis som i en modul av konstruktionsvirke kommer moduler med enbart 
två bärande väggar att kräva snedstag, eftersom det inte finns någon 
stabiliserande del i de öppna sidorna av modulen. I en yttermodul med tre 
omslutande väggar kommer den längsgående väggen att vara stabiliserande. 
Således kommer det endast att krävas snedstag i den öppna delen av 
modulen. Raka stag placeras på samma sätt som i Flexators moduler för att 
undvika att vibrationer tillför en större last på takbalkarna vid transport.  

6.4 Infästningar 

Mellan vägg och bjälklag i modul A används vinkeljärn enligt Figur 29. 
Dessa fästs längs den 8,1 meter långa väggen med centrumavståndet 
700 mm enligt kapitel 4.2 i Bilaga 1. Det innebär att det sitter totalt 26 st 
vinkeljärn längs väggen, hälften på ovansida bjälklag och hälften under. 
Vinkeljärnen tar då upp lasten från installationsgolv, bjälklag, isolering och 
den nyttiga lasten. Vinkeljärnen är dimensionerade för infästning mellan 
bjälklag och vägg där det inte finns någon stålbalk, dvs för yttermodulerna. 
Vinkeljärn används dock mellan samtliga väggar och bjälklag i de båda 
modulerna för att få en sammanbunden konstruktion. 
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Figur 29: Vinkeljärn mellan vägg och bjälklag. 
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7 Analys av resultat 

Dimensioneringen visar ett resultat som liknar de KL-trämoduler som 
uppfördes i Toulouse 2015 (Stora Enso 2013c). Den största modulen i 
referensobjektet var lika stor som den största i Toulouse, det vill säga 32 m2. 
Både bjälklag och takskiva har samma dimensioner, 120 mm respektive 
60 mm. Det som skiljer projekten åt är väggtjockleken som i Toulouse är 
80 mm och i referensobjektet 120 mm. Detta kan bero på att 
80 millimetersskivan är täckt av ett material, så som gips eller annat 
liknande, vilket ger ett brandskyddande lager. I detta projekt visade det sig 
att en tunnare väggdimension hade klarat lasterna om väggen hade varit 
brandskyddad. 

7.1 Vägg och bjälklag 

Dimensioneringen påvisar att det snarare är branden än lasteffekten som 
avgör KL-träskivans tjocklek. Som Stürzenbecher, Hofstetter & 
Eberhardsteiner (2010) beskriver så har KL-träskivorna en hög bärförmåga 
för vertikala laster. Detta kan styrkas genom utnyttjandegraden för den mest 
belastade väggen som är 55 % sett till bärförmågan. Skivan utnyttjas därmed 
inte till fullo på grund av brandbegränsningarna. Om väggarna hade varit 
skyddade av till exempel gipsskivor hade förmodligen en mindre dimension 
på KL-träskivan kunnat väljas. 

Vid dimensionering av bjälklagsskiva är deformationen den avgörande 
faktorn. Eftersom utnyttjandegraden endast är 28 % innebär det att det krävs 
en stor last för att skivan gå till brott. För att det ska vara bekvämt för de 
boende att vistas i lägenheterna är kraven på bjälklagets nedböjning högre 
jämfört med takskivan. Kraven på maximal nedböjning blir 
dimensionerande för bjälklagsbalken. Balken har en utnyttjandegrad på 
49 % men eftersom den inte får böja ner mer än 15 mm kan inte 
dimensionen minskas. Eftersom bjälklaget ligger upplagt på en plåt på 
balkens underfläns medför detta att balken måste ha ett visst utrymme för att 
bjälklagsskivan och dess upplag ska rymmas. Detta innebär att balkens 
dimensioner inte kan minskas även om nedböjningen hade tillåtit det.  

7.2 Takbalk 

KL-skivor kan som Brandner et al. (2016) menar tillverkas i stora enheter 
vilka lämpar sig för modulbyggande i flerbostadshus. Modulernas längdmått 
medför att det finns risk för stora öppna partier i modulen vilket leder till 
större risk för nedböjning. Det finns flera lösningar för att undvika 
nedböjning. Flexator löser detta genom att antingen placera in en vägg eller 
öka bredden på balkarna, medan problemet i detta projekt löses med 
stålbalkar. Idag anses det vara attraktivt att bygga bostäder med öppen 
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planlösning vilket kan åstadkommas genom att placera in stålbalkar för att ta 
hand om eventuella nedböjningar. Den begränsande modulhöjden gör att det 
inte finns möjlighet att förstora dimensioner på höjden, därför måste 
tvärsnittsarean öka på bredden. Val av tvärsnitt för en stålbalk beror på en 
kombination av bärförmåga och mängd stål.  

Alternativen som bedömdes för modul B med bredden 4,15 m var tre 
HEB 120-balkar eller två HEM 120-balkar. Mängden stål är densamma 
mellan de två alternativen medan bärförmågan är mer effektiv för HEB-
balkarna. HEM är dessutom en icke lagerhållen vara i Sverige (Tibnor 2007) 
vilket gör att HEB anses vara ett lämpligare alternativ.  

7.3 Lyft 

Med utgångspunkt från Eurokod 1 beräknades lyftkraften genom modulens 
egenvikt och tillskottet från de dynamiska krafterna. Genom beräkningarna 
tillämpades en säkerhetsfaktor med storleken 2,5. Jämförelse utfördes med 
de intervjuade företagen för att undersöka vilka säkerhetsfaktorer som de 
använder sig av. Flexator som lyfter med stroppar som sträcker sig runt 
modulen har en säkerhetsfaktor på 5. Ett annat företag, Halfen, använder sig 
av en säkerhetsfaktor 3 för lyft av betongelement. Eftersom Flexator lyfter 
med två lyftstroppar kan en högre säkerhetsfaktor då vara lämplig. Vid lyft 
med fyra punkter bör en något lägre säkerhetsfaktor kunna användas.  

Då KL-trä kan fräsas precist med hjälp av CNC, som Jones et al. (2016) 
beskriver, lämpar sig infräsning av lyftpunkter. Infräsningen i väggen och 
takskivan innebär att förbandet byggs in i konstruktionen när modulerna 
omsluter varandra, se Figur 28, kap 6.3.3. Detta ger en möjlighet att flytta 
modulerna i framtiden. Beräkningarna grundar sig i att modulerna kommer 
att lyftas med lyftok för att minska dragkrafterna i förbanden.  

Alternativet att lyfta på samma sätt som Flexator och SmålandsVillan, det 
vill säga med stroppar runtom, kan inte tillämpas i detta projekt. Lyftet hade 
teoretiskt sett kunnat lösas genom att ha stroppar som bär runt modulen. 
Stropparna hade dock inte kunnat återanvändas då dessa hade klämts fast 
mellan stålbalk och takbjälklag. Detta hade inneburit att stropparna hade 
kasserats mellan modulerna vilket inte hade varit hållbart. Då takbjälklaget 
är fäst i ovansida vägg kan det inte ingå i ovanstående bjälklag. 

Derome har konstruerat en egen lyftanordning som de monterat inne i 
väggen och som sedan sitter kvar efter att modulerna är monterade på plats. 
Detta låg till grund för hur modulerna i det här projektet kommer lyftas. 
Deromes lyftanordning hade en säkerhetsfaktor 2 vilket var likt det som 
beräknades för modulerna i den här studien, som var 2,5.  

Metoden som studerades vid platsbesöket på Kv. Arken gällande lyft med 
hjälp av kulankare undersöktes. Vid lyft av bjälklagsskiva går det att 
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använda metoden där kulankaret borras igenom skivan. Modulerna som 
studerades i det här projektet hade en takskiva som var 60 mm tunn vilken 
inte hade klarat av att lyfta en hel modul. Därför valdes likande metod som 
Derome.  

7.4 Infästningar 

Två vanliga metoder för infästningar i moduler av KL-trä är att skråspika 
eller att använda vinkeljärn. Dessa metoder kan användas på liknande sätt 
för moduler i både träregelstomme och KL-trästomme. Skillnaden dem 
emellan är placeringen av förbanden eller skruvarna. Infästning med 
skråskruvning i regelstomme sker mellan väggreglar och syll, medan 
skråskruvning i KL-träkonstruktioner sker mellan väggskiva och 
bjälklagsskiva. På samma sätt skiljer placeringen på stålförband i de olika 
byggnadssystemen.  

Infästningen mellan vägg och golvbjälklag utförs på liknande sätt jämfört 
med Derome. Golvbjälklaget fästs in i väggen istället för att väggen placeras 
på bjälklaget som både Flexator och SmålandsVillan gör. Största skillnaden 
är dock att Derome använder träskruvar och skråskruvar fast bjälklaget 
medan bjälklaget i den här studien fästs med vinkelbeslag. Ovanför 
golvbjälklaget kommer det att finnas ett installationsgolv som medför att 
vinkelbeslagen inte kommer vara synliga från insidan.  

Vid infästning mellan takskivan och ytterväggen välj en metod där takskivan 
placeras ovanpå väggen och skruvas ovanifrån ner genom takskivan och 
förankras sedan i den bärande väggen. Eftersom nästkommande modul 
kommer att staplas ovanpå innebär det att skruvarna kommer att täckas och 
inte vara synliga i den färdiga konstruktionen.  

7.5 Jämförelse mellan principiell bjälklagsskiss och verklig skiss 

När projektet inleddes fanns en idé om hur anslutningen mellan golv och tak 
skulle utformas, se Figur 16 kap 3.2. Inledningsvis var idén att isoleringen 
skulle tillhöra den undre modulen tillsammans med takskivan och dess balk.  

För att minska egentyngden fästs istället isoleringen, som är i form av en 
styv skiva, under bjälklaget på ovanliggande modul. Efter beräkningarna var 
utförda upptäcktes att balkarna behövde justeras storleksmässigt där 
bjälklagsbalken förminskades och takbalken förstorades, se Figur 30.  

För att undvika att bjälklagsbalken vrider sig vid belastning krävs någon 
form av kraftöverföring. Inledningsvis skulle ett vinkeljärn svetsas på balken 
och skruvas på bjälklaget. Då balkdimensionen blev förminskad krävdes en 
annan lösning. Istället för ett vinkeljärn fästs istället en plåt mellan balkfläns 
och bjälklag. Eftersom maxhöjden på bjälklag var 500 mm fick 



44 
Ahnfeldt & Celil 

installationsgolvet, som från början var 190 mm, förminskas till 185 mm. 
Detta var en effekt av att stålbalkarnas storlek förändrades. 

 
Figur 30: Slutlig bjälklagsskiss. 

7.6 Intervjuer 

Under intervjuerna som utfördes erhölls mycket värdefull information som 
ligger till grund för undersökningen i studien. Efter intervjuerna visade det 
sig att byggtiderna för moduler skiljde väldigt mycket. Den stora skillnaden 
i produktionstiden kan bero på olika tolkningar av det första steget vid 
modultillverkningen. Det kan gälla både bearbetningen av råvarorna men 
även själva ihopsättningen av modulen.  
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8 Förslag 

Nedan visas en detaljritning med förslag på infästning mellan golvbjälklag 
och yttervägg samt infästning mellan takskiva och yttervägg, se Figur 31. 
För fullständiga ritningar över planer, sektioner och detaljer, se Bilaga 2. 
Förslaget baseras på de beräkningar som ligger till grund för resultatet i 
denna studie. Lyft utformas enligt Figur 28, kap 6.3.3. Förslag på 
anslutningar görs med vinkeljärn och träskruvar. Den 15 mm breda 
luftspalten finns där för att tillåta nedböjning av bjälklagsbalken. 

 
Figur 31: Detalj för anslutningar samt utformning av tak- och golvbjälklag. 

Vid transport av modulerna till arbetsplatsen krävs stagning. Modulerna 
stagas på samma sätt som Flexators moduler, det vill säga med sneda stag då 
det saknas stabiliserande delar mellan de yttre väggarna, se Figur 32. 
Dimensionen sätts till 45 × 95 mm enligt Flexators stagtjocklekar. 
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Figur 32: 3D-skiss av modul B med ingående byggnadsdelar och stag för stabilisering. 
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9 Diskussion  

Detta arbete har innefattat två huvudsakliga områden: moduler och KL-trä. 
Moduler har länge varit ett etablerat produktionssätt medan KL-trä 
fortfarande är en ny och växande produkt. Kombinationen har gjort att 
arbetet varit både intressant och utmanande. Det är dock främst KL-trä som 
varit arbetets centrala del. Då traditionella standarder saknas inom området 
och kompetens är svårt att hitta har det varit lärorikt att undersöka KL-
trämoduler, mycket på grund av att en större förkunskap saknades.  

9.1 Metoddiskussion 

Beräkningarna hade enbart kunnat utföras i beräkningsprogram men för att 
få en djupare förståelse om KL-trä gjordes de flesta beräkningar för hand i 
PTC Mathcad. Handberäkningarna har inneburit att dimensioner har tagit 
längre tid att få fram jämfört med om dimensionering enbart utförts i 
datorprogram. Samtidigt har det visat sig vara lärorikt och utvecklande där 
handberäkningarna har gett en djupare förståelse kring KL-trä och dess 
dimensioneringsmetodik.  

Med KL-trähandboken som utgångspunkt anses beräkningarna ha hög 
validitet. Det finns inget exakt tillvägagångssätt för lastnedräkning utan detta 
går att göra på olika sätt och olika personer kan få varierande resultat. Själva 
dimensioneringen av väggar och bjälklag anses ha en högre validitet jämfört 
med lastnedräkningarna då det finns detaljerade tillvägagångssätt i KL-
trähandboken. Då det saknas en standard för KL-trä kunde resultaten från 
handberäkningarna och datorberäkningarna skilja sig åt. 

Litteraturstudien var givande och informativ i sökandet efter teori om KL-trä 
och modulbyggande. Flera rapporter och vetenskapliga artiklar användes 
som en grund till teorin. Vid undersökning om vilka metoder som 
modultillverkare använder sig av idag var litteraturstudien däremot 
otillräcklig och bristande. Detta problem låg till grund för intervjuerna som 
utfördes.  

Telefonintervjuerna som utförts anses ha varit givande. Frågetecken som 
fanns innan intervjuerna rätades ut tack vare engagemang från 
respondenterna. Landstedt, Nygren och Östman delade med sig av 
erfarenheter och information som inte riktigt var relevanta för arbetet men 
som ändå var intressanta och lärorika. Under intervjuerna fanns möjligheter 
att ställa följdfrågor vilket gav en chans att få en ännu djupare förståelse. I 
Nygrens fall återficks korta svar, bilder samt ritningar redan innan intervjun 
vilket gav ett bredare underlag för intervjun samt möjligheten att förbereda 
ytterligare frågor. Att ordna intervjuer var svårare än tänkt då andra företag 
än dem som intervjuades inte ville lämna ut efterfrågad information då den 
anses vara företagsintern. Den inledande intervjun med Nygren gav ett brett 
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perspektiv på hur moduler i träregelstomme byggs. Efterföljande intervjuer 
med Wihrén och Landstedt gjorde att Nygrens svar stärktes. 

9.2 Resultatdiskussion 

Intervjun med Flexators Nygren, gav mycket information om vilka metoder 
de använder för infästningar mellan olika byggelement och lyft av 
modulerna. Vidare intervjuer gjordes och resultatet av dem var att metoder 
för infästningar och lyft är liknande men skiljer sig ändå från företag till 
företag. Metoden för infästning mellan vägg och bjälklag är inte den samma 
som utförs när moduler byggs av KL-trä. Största skillnaden är att KL-
träskivor är stora element som inte kan behandlas på samma sätt som 
träreglar.  

Idag är det vanligast att limmet som används är ett lim med delaminering. 
Detta bidrar till lite högre inträngningsdjup vid brand vilket i sin tur leder till 
sämre hållfasthet för det bärande elementet. Limmet som användes i 
beräkningarna i denna rapport kan göra att KL-skivorna blir dyrare. Om 
förslaget skall användas bör en sammanvägning ske mellan dyrare lim eller 
tjockare KL-träskiva, förutsatt att 120 mm inte räcker för brand med 
delaminering vilket inte har kontrollerats i arbetet. 

Den ursprungliga bjälklagsskissen som arbetet byggde på begränsade 
flexibiliteten vid dimensioneringen på grund av den maximala höjden som 
inte fick överstiga 500 mm. Främst påverkades takskivans balk som 
begränsades av det låga höjdutrymmet. Spännvidden 8,1 m gjorde att den 
tunna takskivan fick styvas upp av balkar. I beräkningarna förutsattes att 
takskivan inte bidrar med någon styvhet alls, och istället att balkarna tar upp 
hela lasten. Detta är en förenkling av verkligheten då takskivan faktiskt har 
en styvhet som gör att balkarna får en något lägre belastning.  

Alternativen till takbalken som undersöktes var flera mindre stålbalkar, få 
tjockare balkar samt liggande limträbalkar. Då den erforderliga bredden 
hade blivit för stor avfärdades limträbalken. På grund av 
hanteringsmöjligheter och större marknadstillgång valdes fler mindre 
stålbalkar.  

Vid första dimensionering av de bärande väggarna sattes KL-trädimensionen 
till 100 mm. Knäckningskontrollen visade att väggen hade klarat av de 
dimensionerande lasterna. Däremot skulle väggen inte klara av att ha en 
tillräcklig bärförmåga under en 60 minuters brand på grund av den direkta 
exponeringen mot branden. Därefter fastställdes dimensionen 120 mm som 
även klarade brandkraven för bostäder. 

Vid beräkningar av förband som ska hålla ihop konstruktionen kan olika 
metoder ge olika resultat. Här finns flera faktorer som påverkar och det är 
upp till varje konstruktör att välja vilken metod som ska användas. Några 
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exempel på faktorer som kan påverka resultatet är användandet av spik eller 
skruv, stålförband eller träförband, samt dimensioner på dessa.  

Modulernas konstruktion är inte optimal när det kommer till hur modulen 
ska lyftas. Alternativet att lyfta med stroppar runt modulen kommer att 
innebära att stropparna blir fastklämda när modulen är på plats och måste 
därför klippas av och kasseras. Därför valdes en metod där modulen lyfts 
ovanifrån.  

Metoden att använda ett lyftok vid lyft av modulen valdes för att minska 
dragkraften i förbandet som sitter på modulen. Eftersom flera moduler har 
olika storlekar krävs det ett ok där bredden kan modifieras. Alternativt hade 
förbanden kunnat dimensioneras för lyft med en vinkel för att undvika 
användandet av lyftok vilket skulle medföra att förbanden fått en större 
belastning. 

9.3 Diskussion om studiens förslag 

Ett alternativ för lyft som skulle kunna undersökas i framtiden är att borra 
ned en fästpunkt genom takskivan till väggen från ovansidan. Då 
beräkningshjälpmedlen som fanns att tillgå inte innefattade denna typ av 
infästning, undersöktes detta inte. Fördelen med denna typ av lyft är att 
fräsningen skulle kunna undvikas. Efter färdigt lyft skulle lyftpunkten kunna 
plockas bort, eller eventuellt kunna användas som passning för att 
ovanstående modul skall hamna rätt. 
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10 Slutsatser 

KL-trä är en byggnadsprodukt som fortfarande utvecklas och det finns stora 
möjligheter för produkten av att växa ännu mer. Det är en produkt som kan 
användas både till småhus och till flerbostadshus. Vid uppförande av 
flerbostadshus är KL-trä ett alternativ, med tanke på den stora 
lastupptagande förmågan, som kan konkurrera med både stål och betong 
samtidigt som det anses vara bättre för miljön. 

Modulbyggande med KL-trä kostar mer än moduler med träregelstomme 
och är ännu inte lika etablerat. Det kan medföra att KL-trä inte kommer att 
bli lika vanligt vid byggnationer av småhus som flerbostadshus. Däremot går 
det utmärkt att använda KL-trä vid uppförande av högre byggnader. 

Efter undersökningarna som har utförts kan slutsatsen dras att det går att 
bygga flerbostadshus med moduler gjorda av KL-trä. Olika metoder för 
infästningar i träregelstommar har studerats och applicerats på stommar av 
KL-trä i den utsträckning som har varit möjlig.  

När det gäller brand i högre träbyggnader finns det många aspekter som 
måste beaktas. Det är lika viktigt att undersöka brandrisken i lägenheterna 
som att undersöka risken för brandspridning mellan lägenheterna. Vid 
dimensionering av väggar i den här studien visar det sig att branden är 
avgörande för dimensionen på väggen. Även fast väggen egentligen skulle 
kunna vara tunnare med tanke på lasten krävs en större dimension för att 
väggen ska klara av att stå emot brand. 

Vid lyft av moduler finns det olika metoder som går att applicera på olika 
moduler. Bara för att en metod fungerar bra på en sorts modul innebär det 
inte att den fungerar bra på nästa. Det är viktigt att undersöka vilken metod 
som är mest lämplig och sedan dimensionera utefter den. 
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1. Laster

≔gyttertak 1.0 ――
kN

m2
(Källa: WSP)

≔ginst.golv 0.25 ――
kN

m2
(WSP)

≔gbeklädnad.yttervägg 0.3 ――
kN

m2
(WSP)

≔gisolering =⋅⋅125 ――
kg

m3
g 0.1 m 0.123 ――

kN

m2
(WSP)

≔hvägg =+2.7 m 0.440 m 3.14 m

≔nvåningar 3
____________________________________________________________________________________

1.1 Nyttig last enligt Eurokod:

≔qk.bostäder 2.0 ――
kN

m2
≔ψ0.NL 0.7

≔qk.balkong 3.5 ――
kN

m2
≔ψ0.balkong 0.7

≔qk.vind 0.5 ――
kN

m2
(Vindsbjälklag) ≔ψ0.vind 0.7

≔qk.innervägg 0.5 ――
kN

m2
≔ψ0.IV 1.0

____________________________________________________________________________________

1.2 Snölast enligt Eurokod:

≔sk 3.5 ――
kN

m2

≔Ce 1.0 ≔Ct 1.0

≔μi 0.8

≔qsnö =⋅⋅⋅sk Ce Ct μi 2.8 ――
kN

m2
≔ψ0.snö 0.7

____________________________________________________________________________________
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1.3 Vindlast långsida enligt Eurokod

Terrängtyp: 0 ≔ψ0.v 0.3

≔vb 26 ―
m

s

≔qk 1.18 ――
kN

m2

bredd vinkelrätt mot vindriktning

≔b 24 m

≔d 11 m

≔h 10 m

e = det minsta av b och 2h

≔e =min (( ,b ⋅2 h)) 20 m

=―
h

d
0.909

≔Cpe.10.D =+0.7 ⋅―――――
(( -0.91 0.25))
(( -1 0.25))

(( -0.8 0.7)) 0.788

≔Cpe.10.E =+-0.3 ⋅―――――
(( -0.91 0.25))
(( -1 0.25))

(( --0.5 ((-0.3)))) -0.476

≔Cpe.10.A -1.2

≔Cpe.10.B -0.8

≔Cpi0.3 -0.3 För sug

≔Cpi0.2 0.2 För tryck
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≔we.D =⋅qk ⎛⎝ -Cpe.10.D Cpi0.3
⎞⎠ 1.284 ――

kN

m2

≔we.E =⋅qk ⎛⎝ +-Cpe.10.E Cpi0.2
⎞⎠ 0.798 ――

kN

m2

≔we.A =⋅qk ⎛⎝ +-Cpe.10.A Cpi0.2
⎞⎠ 1.652 ――

kN

m2

≔we.B =⋅qk ⎛⎝ +-Cpe.10.B Cpi0.2
⎞⎠ 1.18 ――

kN

m2

≔we =we.A 1.652 ――
kN

m2

____________________________________________________________________________________
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1.4 Vindlast gavel enligt Eurokod

Terrängtyp: 0

≔vb 26 ―
m

s

≔qk 1.18 ――
kN

m2

bredd vinkelrätt mot vindriktning

≔b 11 m

≔d 24 m

≔h 10 m

e = det minsta av b och 2h

≔e =min (( ,b ⋅2 h)) 11 m

=―
h

d
0.417

≔Cpe.10.D =+0.7 ⋅―――――
(( -0.417 0.25))
(( -1 0.25))

(( -0.8 0.7)) 0.722

≔Cpe.10.E =+-0.3 ⋅―――――
(( -0.417 0.25))
(( -1 0.25))

(( --0.5 ((-0.3)))) -0.345

≔Cpe.10.A -1.2

≔Cpe.10.B -0.8

≔Cpe.10.C -0.5
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≔Cpi0.3 -0.3 För sug

≔Cpi0.2 0.2 För tryck

≔we.D =⋅qk ⎛⎝ -Cpe.10.D Cpi0.3
⎞⎠ 1.206 ――

kN

m2

≔we.E =⋅qk ⎛⎝ +-Cpe.10.E Cpi0.2
⎞⎠ 0.643 ――

kN

m2

≔we.A =⋅qk ⎛⎝ +-Cpe.10.A Cpi0.2
⎞⎠ 1.652 ――

kN

m2

≔we.B =⋅qk ⎛⎝ +-Cpe.10.B Cpi0.2
⎞⎠ 1.18 ――

kN

m2

≔we.C =⋅qk ⎛⎝ +-Cpe.10.C Cpi0.2
⎞⎠ 0.826 ――

kN

m2

≔we =we.A 1.652 ――
kN

m2

____________________________________________________________________________________
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1.5 Vindlast tak enligt Eurokod

Terrängtyp: 0 Taklutning: 22,5 °

≔vb 26 ―
m

s

≔qk 1.18 ――
kN

m2

bredd vinkelrätt mot vindriktning

≔b 24 m

≔h 10 m

e = det minsta av b och 2h

≔e =min (( ,b ⋅2 h)) 20 m

=―
h

d
0.417

Djup zon F och G

Interpolering ≔dF.G =―
e

10
2 m

≔Cpe.10F =+0.2 ―――
-22.5 15

-30 15
(( -0.7 0.2)) 0.45

≔Cpe.10G =+0.2 ―――
-22.5 15

-30 15
(( -0.7 0.2)) 0.45

≔Cpe.10H =+0.2 ―――
-22.5 15

-30 15
(( -0.4 0.2)) 0.3

≔Cpe.10I =+-0.4 ―――
-22.5 15

-30 15
(( --0.4 ((-0.4)))) -0.4

≔Cpe.10J =+-1.0 ―――
-22.5 15

-30 15
(( --0.5 ((-1.0)))) -0.75
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Vindtryck på tak

≔we.F.G =⋅qk ⎛⎝ +Cpe.10F 0.3⎞⎠ 0.885 ――
kN

m2

≔we.H =⋅qk ⎛⎝ +Cpe.10H 0.3⎞⎠ 0.708 ――
kN

m2

≔we.tak =we.F.G 0.885 ――
kN

m2

____________________________________________________________________________________
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2. Ytterväggar

2.1 Yttervägg långsida, modul A

Yttervägg:

≔gKL.120 =⋅46 ――
kg

m2
g 0.451 ――

kN

m2
(KL-trähandbok)

≔gk.YV =⋅⎛⎝ +⎛⎝ ⋅gKL.120 hvägg⎞⎠ ⎛⎝ ⋅gbeklädnad.yttervägg hvägg⎞⎠⎞⎠ nvåningar 7.075 ――
kN

m

Innertak:

≔gKL.60 =⋅24 ――
kg

m2
g 0.235 ――

kN

m2
(KL-trähandbok)

≔binnertak 1 m

≔gk.innertak =⋅gKL.60 binnertak 0.235 ――
kN

m

Installationsgolv:

≔linst.golv 1 m

≔gk.inst.golv =⋅ginst.golv linst.golv 0.25 ――
kN

m

Isoleringskiva:

≔gk.iso =⋅gisolering 1 m 0.123 ――
kN

m
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Bjälklag:

≔gKL.120 =⋅46 ――
kg

m2
g 0.451 ――

kN

m2
(KL-trähandbok)

≔bbjälklag 1 m

≔gk.bjälklag =⋅gKL.120 bbjälklag 0.451 ――
kN

m

Balkong (dimensioneras ej, antag KL 100):

≔gKL.100 =⋅39 ――
kg

m2
g 0.382 ――

kN

m2
(KL-trähandbok)

≔bbalkong 1.6 m

≔gk.balkong =⋅gKL.100 bbalkong 0.612 ――
kN

m

Yttertak:

≔byttertak 1 m

≔gk.yttertak =⋅gyttertak byttertak 1 ――
kN

m

Total last på yttervägg långsida:

≔gk.tot.YVL =+++gk.YV ⋅⎛⎝ +++gk.innertak gk.inst.golv gk.bjälklag gk.iso⎞⎠ nvåningar gk.yttertak ⋅gk.balkong 2 12.476 ――
kN

m

____________________________________________________________________________________
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2.2 Kontroll av knäckning yttervägg långsida enligt KL-trähandbok

Förutsättningar (KL-trähandbok)

Vindlast korttidslast ≔kmod 0.9

Karakateristisk böjning ≔fm.k 24 MPa

Karakateristiskt tryck ≔fc.0.k 21 MPa

Partialkoefficient KL-trä ≔γM 1.25

Elacisticitetsmodul ≔E0.05 7400 MPa

Initiella avvikelser KL-trä ≔βc 0.1

Elacisticitetsmodul ≔E 11000 MPa

Rullskjuvmodul ≔G9090.2 50 MPa

Dimensionerande värden

≔fm.d =――――
⋅kmod fm.k

γM
17.28 MPa

≔fc.0.d =――――
⋅kmod fc.0.k

γM
15.12 MPa
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Beräkningar

≔bx 1000 mm

≔t1 30 mm ≔t2 20 mm ≔t3 20 mm ≔t4 20 mm ≔t5 30 mm (C24)

≔a1 =++―
t1

2
t2 ―

t3

2
45 mm ≔Ax.net =⋅⋅bx 3 t1

⎛⎝ ⋅9 104 ⎞⎠ mm2

≔γ1 =―――――――
1

+1 ⋅―――
⋅π2 E t1

hvägg
2

―――
t2

G9090.2

0.883

≔Ix.ef =⋅bx

⎛
⎜
⎝

+――
⋅3 t1

3

12
⋅⋅⋅2 γ1 t1 a1

2
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅1.141 108 ⎞⎠ mm4

≔ix.ef =
‾‾‾‾‾
――
Ix.ef

Ax.net
35.601 mm

≔λy =――
hvägg

ix.ef
88.2

≔λrel =⋅―
λy

π

‾‾‾‾‾
――
fc.0.k

E0.05

1.496

≔ky =0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 1.678

≔kc =――――――
1

+ky
‾‾‾‾‾‾‾‾-ky

2 λrel
2

0.41

≔Ix.net =⋅bx

⎛
⎜
⎝

+⋅3 ――
t1

3

12
⋅2 t1 a1

2
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅1.283 108 ⎞⎠ mm4
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≔hKLT 120 mm

≔Zs =――
hKLT

2
60 mm

≔Wx.net =――
Ix.net

Zs

⎛⎝ ⋅2.138 106 ⎞⎠ mm3

Vertikal last

Linjelast från vind på tak

≔qk.vindlast =⋅we.tak 1.1 m 0.974 ――
kN

m

Linjelast från snö på tak

≔qk.snö =⋅qsnö 1.1 m 3.08 ――
kN

m

Nyttiga laster

≔qk.bostäder =⋅2.0 ――
kN

m2
1 m 2 ――

kN

m
≔ψ0.NL 0.7

≔qk.balkong =⋅3.5 ――
kN

m2
bbalkong 5.6 ――

kN

m
≔ψ0.balkong 0.7

≔qk.vind =⋅0.5 ――
kN

m2
1 m 0.5 ――

kN

m
≔ψ0.vind 0.7

≔qk.innervägg =⋅0.5 ――
kN

m2
1 m 0.5 ――

kN

m
≔ψ0.IV 1.0

≔nvåningar.NL 2

≔qk.NL =+⎛⎝ +⋅qk.bostäder ψ0.NL ⋅qk.innervägg ψ0.IV⎞⎠ nvåningar.NL ⋅qk.vind ψ0.vind 4.15 ――
kN

m

≔gk.tot.YVL =+gk.tot.YVL ⋅2 gk.balkong 13.7 ――
kN

m
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Lastkombinationer

STR (a) ≔γd 1

≔Fd =+⋅⋅γd 1.35 gk.tot.YVL ⋅⋅γd 1.5 ⎛⎝ ++⋅qk.vindlast ψ0.v ⋅ψ0.snö qk.snö qk.NL⎞⎠ 28.392 ――
kN

m

STR (b)

Huvudlast: vind

=++⋅⋅γd 1.2 gk.tot.YVL ⋅⋅γd 1.5 qk.vindlast ⋅γd 1.5 ⎛⎝ +⋅ψ0.snö qk.snö qk.NL⎞⎠ 27.36 ――
kN

m

Huvudlast: snö

=++⋅⋅γd 1.2 gk.tot.YVL ⋅⋅γd 1.5 qk.snö ⋅γd 1.5 ⎛⎝ +⋅ψ0.v qk.vindlast qk.NL⎞⎠ 27.723 ――
kN

m

Huvudlast: nyttig last

Nyttig last exklusive partialkoefficient:

≔qk.NL =+⎛⎝ +qk.bostäder qk.innervägg⎞⎠ nvåningar.NL qk.vind 5.5 ――
kN

m

=++⋅⋅γd 1.2 gk.tot.YVL ⋅⋅γd 1.5 qk.NL ⋅γd 1.5 ⎛⎝ +⋅ψ0.v qk.vindlast ⋅ψ0.snö qk.snö⎞⎠ 28.362 ――
kN

m
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Dimensionering

=Fd 28.392 ――
kN

m

≔b0 8.1 m

≔bef =-8.1 m 4.2 m 3.9 m

≔fb =――
b0

bef
2.077 Faktor som tar hänsyn till hål i vägg

≔Nd =⋅⋅Fd bx fb 58.969 kN

Moment av balkong

＝M ―――
⋅⋅qd a b

hvägg
≔a 1355 mm ≔b =-hvägg a 1.785 m

≔Mg.balkong =⋅―――――
⋅gk.balkong 3.9 m

2
――
⋅a b

hvägg
0.919 ⋅kN m

≔MNL.balkong =⋅―――――
⋅qk.balkong 3.9 m

2
――
⋅a b

hvägg
8.411 ⋅kN m
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Moment av vindlast

≔qd =⋅we bx 1.652 ――
kN

m

≔Mvind =⋅――――
⋅qd hvägg

2

8
fb 4.229 ⋅kN m

Lastkombinationer för moment

STR (a)

=+⋅⋅γd 1.35 Mg.balkong ⋅⋅γd 1.5 ⎛⎝ +⋅Mvind ψ0.v ⋅MNL.balkong ψ0.balkong⎞⎠ 11.976 ⋅kN m

STR (b)

Huvudlast: vind

≔My.d =++⋅⋅γd 1.2 Mg.balkong ⋅⋅γd 1.5 Mvind ⋅γd 1.5 ⎛⎝ ⋅MNL.balkong ψ0.balkong⎞⎠ 16.278 ⋅kN m

Huvudlast: nyttig last balkong

=++⋅⋅γd 1.2 Mg.balkong ⋅⋅γd 1.5 MNL.balkong ⋅γd 1.5 ⎛⎝ ⋅ψ0.v Mvind
⎞⎠ 15.623 ⋅kN m

Kontroll av bärförmåga

=Nd 58.969 kN

=My.d 16.278 ⋅kN m

=+―――――
Nd

⋅⋅kc Ax.net fc.0.d
――――

My.d

⋅Wx.net fm.d
0.546 <1 OK
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Brand oskyddad väggskiva, KL-trä 120 mm 

≔ψ1.NL 0.5 ≔ψ2.snö 0.2 Från Eurokod

Krav på REI 60

Brandlastfall

≔Fd =++gk.tot.YVL ⋅ψ1.NL qk.NL ⋅ψ2.snö qk.snö 17.066 ――
kN

m
Frekvent lastkombination

≔My.d =+Mg.balkong ⋅ψ1.NL MNL.balkong 5.125 ⋅kN m Frekvent lastkombination

Icke lastupptagande skikt för brand på tryckt sida

=hKLT 120 mm

≔d0 =+――
hKLT

15
10.5 mm 18.5 mm

Förkolningshastighet för under standardbrand: ≔β0 0.65 ――
mm

min

≔dchar =⋅β0 60 min 39 mm

≔hef =--hKLT dchar d0 62.5 mm Återstående skivtjocklek efter 60 min brand
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Beräkningar efter brand

≔bx 1000 mm

Beräkning på resttvärsnittet 62,5 mm antags göras för ett 
tvärsnitt med tjocklekar:

≔t1 20 mm ≔t2 20 mm ≔t3 20 mm (C24)

≔a1 =+―
t1

2
―
t2

2
20 mm

≔Ax.net =⋅⋅bx 2 t1
⎛⎝ ⋅4 104 ⎞⎠ mm2

≔γ3 =―――――――
1

+1 ⋅―――
⋅π2 E t3

hvägg
2

―――
t2

G9090.2

0.919

≔Ix.ef =⋅bx

⎛
⎜
⎝

+――
⋅2 t1

3

12
⋅⋅⎛⎝ +1 γ3⎞⎠ t1 a1

2
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅1.669 107 ⎞⎠ mm4

≔ix.ef =
‾‾‾‾‾
――
Ix.ef

Ax.net
20.424 mm

≔λy =――
hvägg

ix.ef
153.74

≔λrel =⋅―
λy

π

‾‾‾‾‾
――
fc.0.k

E0.05

2.607

≔ky =0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 4.013

≔kc =――――――
1

+ky
‾‾‾‾‾‾‾‾-ky

2 λrel
2

0.142
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≔Ix.net =⋅bx

⎛
⎜
⎝

+⋅2 ――
t1

3

12
⋅2 t1 a1

2
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅1.733 107 ⎞⎠ mm4

≔hKLT 60 mm

≔Zs =――
hKLT

2
30 mm

≔Wx.net =――
Ix.net

Zs

⎛⎝ ⋅5.778 105 ⎞⎠ mm3

≔Nd =⋅⋅Fd bx fb 35.445 kN

=+―――――
Nd

⋅⋅kc Ax.net fc.0.d
――――

My.d

⋅Wx.net fm.d
0.927 <1 OK

____________________________________________________________________________________
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2.3 Yttervägg kortsida, modul B

Yttervägg:

≔gKL.120 =⋅46 ――
kg

m2
g 0.451 ――

kN

m2
(KL-trähandbok)

≔gk.YV =⋅⎛⎝ +⎛⎝ ⋅gKL.120 hvägg⎞⎠ ⎛⎝ ⋅gbeklädnad.yttervägg hvägg⎞⎠⎞⎠ nvåningar 7.075 ――
kN

m

Innertak:

≔gKL.60 =⋅24 ――
kg

m2
g 0.235 ――

kN

m2
(KL-trähandbok)

≔binnertak 4.1 m

≔gk.innertak =⋅gKL.60 binnertak 0.965 ――
kN

m

Installationsgolv:

≔linst.golv 4.1 m

≔gk.inst.golv =⋅ginst.golv linst.golv 1.025 ――
kN

m

Isoleringskiva:

≔gk.iso =⋅gisolering 4.1 m 0.503 ――
kN

m
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Bjälklag:

≔gKL.120 =⋅46 ――
kg

m2
g 0.451 ――

kN

m2
(KL-trähandbok)

≔bbjälklag 4.1 m

≔gk.bjälklag =⋅gKL.120 bbjälklag 1.85 ――
kN

m

Yttertak:

≔byttertak 4.5 m

≔gk.yttertak =⋅gyttertak byttertak 4.5 ――
kN

m

Balkar HEA 280

≔gHEA280 =⋅76.4 ―
kg

m
g 0.749 ――

kN

m
(Tibnors konstruktionstabeller)

≔gk.HEA280 =⋅gHEA280 bbjälklag 3.072 kN

≔gHEB120 =⋅⋅26.7 ―
kg

m
g bbjälklag 1.074 kN Stålbalkar som styvar upp 

takskiva, se Kap 3.4

≔gk.HEB120 =―――
gHEB120

4.15 m
0.259 ――

kN

m

Total linjelast på vägg 3:

≔gk.3 =+++++――
gk.YV

3
⎛⎝ +gk.innertak ⋅3 gk.HEB120⎞⎠ gk.inst.golv gk.bjälklag gk.yttertak gk.iso 11.977 ――

kN

m

Total linjelast på vägg 2:

≔gk.2 =++++++――
gk.YV

3
⎛⎝ +gk.innertak ⋅3 gk.HEB120⎞⎠ gk.inst.golv gk.bjälklag gk.iso gk.3 gHEA280 20.202 ――

kN

m
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Total linjelast på vägg 1:

≔gk.tot.YVK =++――
gk.YV

3
⎛⎝ +gk.innertak ⋅3 gk.HEB120⎞⎠ gk.2 24.302 ――

kN

m

Total punktlast på yttervägg kortsida:

≔Gk.tot.YVK =+⎛⎝ ++gk.inst.golv gk.bjälklag gk.iso⎞⎠ ―――
bbjälklag

2
gk.HEA280 9.995 kN

____________________________________________________________________________________
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2.4 Kontroll av knäckning yttervägg kortsida enligt KL-trähandboken

Förutsättningar (KL-trähandbok)

Vindlast korttidslast ≔kmod 0.9

Karakateristisk böjning ≔fm.k 24 MPa

Karakateristiskt tryck ≔fc.0.k 21 MPa

Partialkoefficient KL-trä ≔γM 1.25

Elacisticitetsmodul ≔E0.05 7400 MPa

Initiella avvikelser KL-trä ≔βc 0.1

Dimensionerande värden

≔fm.d =――――
⋅kmod fm.k

γM
17.28 MPa

≔fc.0.d =――――
⋅kmod fc.0.k

γM
15.12 MPa

Beräkningar

≔bx 0.453 m

≔nvåningar.NL 2

≔t1 30 mm ≔t2 20 mm ≔t3 20 mm ≔t4 20 mm ≔t5 30 mm

≔a1 =++―
t1

2
t2 ―

t3

2
45 mm ≔Ax.net =⋅⋅bx 3 t1

⎛⎝ ⋅4.077 104 ⎞⎠ mm2

≔γ1 =―――――――
1

+1 ⋅―――
⋅π2 E t1

hvägg
2

―――
t2

G9090.2

0.883

Bilaga 1: sid 
Ahnfeldt & Celil

24 of 51



≔Ix.ef =⋅bx

⎛
⎜
⎝

+――
⋅3 t1

3

12
⋅⋅⋅2 γ1 t1 a1

2
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅5.167 107 ⎞⎠ mm4

≔ix.ef =
‾‾‾‾‾
――
Ix.ef

Ax.net
35.601 mm

≔λy =――
hvägg

ix.ef
88.2

≔λrel =⋅―
λy

π

‾‾‾‾‾
――
fc.0.k

E0.05

1.496

≔ky =0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 1.678

≔kc =――――――
1

+ky
‾‾‾‾‾‾‾‾-ky

2 λrel
2

0.41

≔Ix.net =⋅bx

⎛
⎜
⎝

+⋅3 ――
t1

3

12
⋅2 t1 a1

2
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅5.81 107 ⎞⎠ mm4

≔hKLT 120 mm

≔Zs =――
hKLT

2
60 mm

≔Wx.net =――
Ix.net

Zs

⎛⎝ ⋅9.683 105 ⎞⎠ mm3
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Vind- och snölast

≔qk.vindlast =⋅we.tak 4.5 m 3.983 ――
kN

m

≔qk.snö =⋅qsnö 4.5 m 12.6 ――
kN

m

Nyttiga laster

≔qk.bostäder =⋅2.0 ――
kN

m2
4.1 m 8.2 ――

kN

m
≔ψ0.NL 0.7

≔qk.vind =⋅0.5 ――
kN

m2
4.1 m 2.05 ――

kN

m
≔ψ0.vind 0.7

≔qk.innervägg =⋅0.5 ――
kN

m2
4.1 m 2.05 ――

kN

m
≔ψ0.IV 1.0

≔qk.NL =+⎛⎝ +⋅qk.bostäder ψ0.NL ⋅qk.innervägg ψ0.IV⎞⎠ nvåningar.NL ⋅qk.vind ψ0.vind 17.015 ――
kN

m

Egentyngder

Linjelast: =gk.tot.YVK 24.302 ――
kN

m

Punktlast: =Gk.tot.YVK 9.995 kN
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Punktlast omgjord till linjelast

Lastspridning punktlast enligt KL-trähandbok

≔bx =⋅――
hvägg

4
tan((30 °)) 0.453 m

≔gk.punktlast =――――
Gk.tot.YVK

bx
22.053 ――

kN

m

Total egentyngd: ≔gk.tot.YVK =+gk.punktlast gk.tot.YVK 46.355 ――
kN

m
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Lastkombinationer

STR (a)

=+⋅⋅γd 1.35 gk.tot.YVK ⋅⋅γd 1.5 ⎛⎝ ++⋅qk.vindlast ψ0.v ⋅ψ0.snö qk.snö qk.NL⎞⎠ 103.124 ――
kN

m

STR (b)

Huvudlast: vind

=++⋅⋅γd 1.2 gk.tot.YVK ⋅⋅γd 1.5 qk.vindlast ⋅γd 1.5 ⎛⎝ +⋅ψ0.snö qk.snö qk.NL⎞⎠ 100.352 ――
kN

m

Huvudlast: snö

=++⋅⋅γd 1.2 gk.tot.YVK ⋅⋅γd 1.5 qk.snö ⋅γd 1.5 ⎛⎝ +⋅ψ0.v qk.vindlast qk.NL⎞⎠ 101.841 ――
kN

m

Huvudlast: nyttig last

Nyttig last exklusive partialkoefficient:

≔qk.NL =+⎛⎝ +qk.bostäder qk.innervägg⎞⎠ nvåningar.NL qk.vind 22.55 ――
kN

m

≔Fd =++⋅⋅γd 1.2 gk.tot.YVK ⋅⋅γd 1.5 qk.NL ⋅γd 1.5 ⎛⎝ +⋅ψ0.v qk.vindlast ⋅ψ0.snö qk.snö⎞⎠ 104.473 ――
kN

m
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Kontroll av bärförmåga

=Fd 104.473 ――
kN

m

≔Nd =⋅Fd bx 47.349 kN

Moment av vindlast

≔qd =⋅⋅1.5 we bx 1.123 ――
kN

m

≔My.d =――――
⋅qd hvägg

2

8
1.384 ⋅kN m

=+―――――
Nd

⋅⋅kc Ax.net fc.0.d
――――

My.d

⋅Wx.net fm.d
0.27 <1 OK
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3 Bjälklag

3.1 Dimensionering bjälklagsskiva enligt KL-trähandbok

≔bbjälklag 1 m Räknar på en meter bjälklag

Egentyngd

≔L 3.9 m (4,15 minus balkbredd då bjälklag inte sträcker sig från modul till modul)

≔gk.KL120 =⋅⋅46 ――
kg

m2
g bbjälklag 0.451 ――

kN

m

≔gk.inst.golv =⋅ginst.golv bbjälklag 0.25 ――
kN

m

≔gk.isolering =⋅gisolering bbjälklag 0.123 ――
kN

m

≔gk.bjälklag =++gk.KL120 gk.inst.golv gk.isolering 0.824 ――
kN

m
Total egentyngd

Nyttig last

≔qk.bostäder =⋅2.0 ――
kN

m2
1 m 2 ――

kN

m
≔ψ0.NL 0.7

≔qk.innervägg =⋅0.5 ――
kN

m2
1 m 0.5 ――

kN

m
≔ψ0.innervägg 1.0

≔qk =+qk.bostäder qk.innervägg 2.5 ――
kN

m
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Lastkombinationer

STR (a) ≔γd 1

=++⋅⋅γd 1.35 gk.bjälklag ⋅⋅⋅γd 1.5 qk.bostäder ψ0.NL ⋅⋅⋅γd 1.5 qk.innervägg ψ0.innervägg 3.962 ――
kN

m

STR (b)

≔qd =++⋅⋅γd 1.2 gk.bjälklag ⋅⋅γd 1.5 qk.bostäder ⋅⋅⋅γd 1.5 qk.innervägg ψ0.innervägg 4.738 ――
kN

m

KL-trä med brädor i hållfasthetsklass C24 ger: 

≔fv.k 4 MPa

≔fm.k 24 MPa

≔fRv.k 0.7 MPa

≔kmod 0.8

≔γM 1.25

Dimensionerande värden

≔fm.d =――――
⋅fm.k kmod

γM
15.36 MPa

≔fv.d =―――
⋅fv.k kmod

γM
2.56 MPa

≔fRv.d =――――
⋅fRv.k kmod

γM
0.448 MPa
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KL 120 med fem skikt och tjocklek:

≔t1 30 mm ≔E 11000 MPa

≔t2 20 mm ≔G9090.2 50 MPa

≔t3 20 mm ≔bx 1000 mm

≔t4 20 mm
≔a1 =++―
t1

2
t2 ―

t3

2
45 mm

≔t5 30 mm

Moment

=qd 4.738 ――
kN

m
Dimensionerande last

≔Md =―――
⋅qd L2

8
9.009 ⋅kN m

KL-träegenskaper

≔Ix.net 12667 cm4

≔hKLT 120 mm

≔Wx.net =―――
⋅2 Ix.net

hKLT

⎛⎝ ⋅2.111 106 ⎞⎠ mm3

Kontroll av moment

≔σd =―――
Md

Wx.net

4.267 MPa =σd 4.267 MPa < =fm.d 15.36 MPa OK
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Tvärkraft

≔Vd =――
⋅qd L

2
9.24 kN

≔Sx.net =+⋅⋅bx t1 a1 ⋅bx ――
t3

2

⋅4 2
⎛⎝ ⋅1.4 106 ⎞⎠ mm3

≔τd =―――
⋅Vd Sx.net

⋅Ix.net bx
0.102 MPa =τd 0.102 MPa < =fv.d 2.56 MPa OK

Rullskjuvning

≔SRx.net =⋅⋅bx t1 a1
⎛⎝ ⋅1.35 106 ⎞⎠ mm3

≔τRv.d =――――
⋅SRx.net Vd

⋅Ix.net bx
0.098 MPa =τRv.d 0.098 MPa < =fRv.d 0.448 MPa OK
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Deformation

=min
⎛
⎜
⎝

,――
L

300
15 mm

⎞
⎟
⎠

13 mm

≔γ1 =―――――――
1

+1 ⋅―――
⋅π2 E t1

L2
―――
t2

G9090.2

0.921 ≔γ5 =―――――――
1

+1 ⋅―――
⋅π2 E t5

L2
―――
t4

G9090.2

0.921

≔γ3 1

≔a3 0 ≔a5 =+++―
t3

2
t4 ―

t5

2
a3 0.045 m

≔Ix.ef =++++―――
⋅bx t1

3

12
⋅⋅⋅γ1 bx t1 a1

2 ―――
⋅bx t3

3

12
―――
⋅bx t5

3

12
⋅⋅⋅γ5 bx t5 a5

2 ⎛⎝ ⋅1.171 108 ⎞⎠ mm4

≔wg.k =―――――
⋅⋅5 gk.bjälklag L4

⋅⋅384 E Ix.ef
1.927 mm

≔wq.k =――――
⋅⋅5 qk L4

⋅⋅384 E Ix.ef
5.847 mm

≔wins =+wg.k wq.k 7.774 mm

≔kdef 0.85

≔wfin.g =⋅wg.k
⎛⎝ +1 kdef⎞⎠ 3.564 mm

≔ψ2 0.3

≔wfin.q =⋅wq.k
⎛⎝ +1 ⋅ψ2 kdef⎞⎠ 7.338 mm

≔wfin =+wfin.g wfin.q 10.903 mm =wfin 10.903 mm < 13 mm OK
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Svängningar

≔m1 =―――
gk.bjälklag

g
83.993 ―

kg

m

≔f1 =⋅――
π

⋅2 L2

‾‾‾‾‾‾‾‾
―――
⎛⎝ ⋅E Ix.ef⎞⎠

m1

12.788 Hz =f1 12.788 Hz> 9 Hz OK

Kontroll av styvhet för en punktlast P=1 kN

≔P 1 kN =L 3.9 m =Ix.ef
⎛⎝ ⋅1.171 108 ⎞⎠ mm4

Enligt EKS 10
≔w =――――

⋅P L3

⋅48 E Ix.ef
0.96 mm =w 0.96 mm < ＝a 1.5 mm OK

____________________________________________________________________________________

Brand oskyddad bjälklagsskiva, KL-trä 120 mm 

≔ψ1.NL 0.5 ≔ψ2.snö 0.2 (Eurokod)

Krav på REI 60

Brandlastfall

≔qd =+gk.bjälklag ⋅ψ1.NL qk 2.074 ――
kN

m
Frekvent lastkombination

Icke lastupptagande skikt för brand på tryckt sida

=hKLT 120 mm

≔d0 =+――
hKLT

20
11 mm 17 mm
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Förkolningshastighet för under standardbrand: ≔β0 0.65 ――
mm

min

≔dchar =⋅β0 60 min 39 mm

≔hef =--hKLT dchar d0 64 mm Återstående skivtjocklek efter 60 min brand

Knäckning bjälklagsskiva efter brand

Beräkning på resttvärsnittet 64 mm antags göras för ett tvärsnitt 
med tjocklekar:

≔t1 20 mm ≔E 11000 MPa

≔t2 20 mm ≔G9090.2 50 MPa

≔t3 20 mm ≔a1 =+―
t1

2
―
t2

2
20 mm

≔bx 1000 mm ≔a3 a1

Moment

=qd 2.074 ――
kN

m
Dimensionerande last

≔Md =―――
⋅qd L2

8
3.943 ⋅kN m

KL-träegenskaper

≔Ix.net 1733 cm4

≔hKLT 60 mm

≔Wx.net =―――
⋅2 Ix.net

hKLT

⎛⎝ ⋅5.777 105 ⎞⎠ mm3
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Kontroll av moment

≔σd =―――
Md

Wx.net

6.825 MPa =σd 6.825 MPa < =fm.d 15.36 MPa OK

Tvärkraft

≔Vd =――
⋅qd L

2
4.044 kN

≔Sx.net =+⋅⋅bx t1 a1 ⋅bx ――
t3

2

⋅4 2
⎛⎝ ⋅4.5 105 ⎞⎠ mm3

≔τd =―――
⋅Vd Sx.net

⋅Ix.net bx
0.105 MPa =τd 0.105 MPa < =fv.d 2.56 MPa OK

Rullskjuvning

≔SRx.net =⋅⋅bx t1 a1
⎛⎝ ⋅4 105 ⎞⎠ mm3

≔τRv.d =――――
⋅SRx.net Vd

⋅Ix.net bx
0.093 MPa =τRv.d 0.093 MPa < =fRv.d 0.448 MPa OK
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3.2 Dimensionering bjälklagsbalk

Egentyngd

≔bbjälklag =――
4.15

2
m 2.075 m

≔Lbalk 8.1 m

≔gk.KL120 =⋅⋅46 ――
kg

m2
g bbjälklag 0.936 ――

kN

m

≔gk.inst.golv =⋅ginst.golv bbjälklag 0.519 ――
kN

m

≔gk.isolering =⋅gisolering bbjälklag 0.254 ――
kN

m

≔gk.bjälklag =++gk.KL120 gk.inst.golv gk.isolering 1.709 ――
kN

m
Total egentyngd

≔gHEA280 =⋅76.4 ―
kg

m
g 0.749 ――

kN

m

Nyttig last

≔qk.bostäder =⋅2.0 ――
kN

m2
bbjälklag 4.15 ――

kN

m
≔ψ0.NL 0.7

≔qk.innervägg =⋅0.5 ――
kN

m2
bbjälklag 1.038 ――

kN

m
≔ψ0.innervägg 1.0

≔qk.NL =+qk.bostäder qk.innervägg 5.188 ――
kN

m
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Lastkombinationer

STR (a)

=++⋅⋅γd 1.35 ⎛⎝ +gk.bjälklag gHEA280⎞⎠ ⋅⋅⋅γd 1.5 qk.bostäder ψ0.NL ⋅⋅⋅γd 1.5 qk.innervägg ψ0.innervägg 9.233 ――
kN

m

STR (b)

≔qd =++⋅⋅γd 1.2 ⎛⎝ +gk.bjälklag gHEA280⎞⎠ ⋅⋅γd 1.5 qk.bostäder ⋅⋅⋅γd 1.5 qk.innervägg ψ0.innervägg 10.731 ――
kN

m

Lasteffekt

≔Lbalk 8.1 m

≔MEd.balk =―――
⋅qd Lbalk

2

8
88.01 ⋅kN m

≔VEd.balk =―――
⋅qd Lbalk

2
43.462 kN

Beräkning av momentkapacitet för balk vid bjälklag (HEA 280) enligt Eurokod 3

Indata

Stålkvalitet: antag S275

≔fyk 355 MPa ≔fuk 430 MPa ≔Estål 210 GPa ≔γM0 1.0

≔ε =
‾‾‾‾‾‾‾‾
――――
235 MPa

fyk
0.814
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Fläns

Mått:

≔bfläns 135 mm ≔tw 6.6 mm ≔Rvals 15 mm ≔tf 10.2 mm

≔cfläns =--――
bfläns

2
―
tw

2
Rvals 49.2 mm

Tvärsnittsklass för fläns

Tvärsnittsklass 1:

=――
cfläns

tf
4.824 < =9 ε 7.323 => Flänsen är i tvärsnittsklass 1

Liv

Mått:

≔hw 270 mm =tw 6.6 mm

≔dliv =--hw tf 2 Rvals 229.8 mm

Tvärsnittsklass för liv

Tvärsnittsklass 1:

=――
dliv

tw
34.818 < =72 ε 58.58 => Livet är i tvärsnittsklass 1
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Momentkapacitet

Balken antas stadgad mot vippning: ≔χLT 1.0

≔Wpl =+⋅⋅tf bfläns ⎛⎝ +tf hw⎞⎠ ―――
⋅tw hw

2

4
⎛⎝ ⋅5.061 105 ⎞⎠ mm3

≔Mb.Rd =⋅⋅χLT Wpl ――
fyk

γM0

179.673 ⋅kN m > =MEd.balk 88.01 ⋅kN m OK

Tvärkraftskapacitet

≔η 1.2 Stålklass <S460

=―
hw

tw
40.909 < =⋅72 ―

ε

η
48.817 => ej risk för skjuvbuckling

≔Av =⋅⋅η hw tw
⎛⎝ ⋅2.138 103 ⎞⎠ mm2

≔Vpl.Rd =⋅Av ―――
fyk

⋅‾‾3 γM0

438.285 kN > =VEd.balk 43.462 kN OK

Kontroll nedböjning balk HEA 280

≔vmin =min
⎛
⎜
⎝

,――
Lbalk

400
15 mm

⎞
⎟
⎠

15 mm

≔IHEA280 ⋅13670 104 mm4

≔qk.HEA =++gk.bjälklag gHEA280 qk.NL 7.646 ――
kN

m

≔vHEA =――――――
⋅⋅5 qk.HEA Lbalk

4

⋅⋅384 Estål IHEA280
14.929 mm =vHEA 14.929 mm < =vmin 15 mm

___________________________________________________________________________________
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3.3 Kontroll nedböjning av takskiva enligt KL-trähandbok

Nedböjning av takskiva sker mellan takbalkar

≔gk.KL60 =⋅⋅24 ――
kg

m2
g 8.1 m 1.906 ――

kN

m
Egentyngd för takskiva 
mellan två balkar

≔L 1.4 m Spännvidd

≔bx 8.1 m Bredd

Lastkombination

STR (a) ≔γg 1

≔gd =⋅⋅γg 1.35 gk.KL60 2.574 ――
kN

m

Egenskaper för KL-trä

≔fv.k 4 MPa

≔fm.k 24 MPa

≔kmod 0.6

≔γM 1.25

≔E 11000 MPa

≔G9090.2 50 MPa
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KL-trä 60 mm med skikt:

≔t1 20 mm

≔t2 20 mm

≔t3 20 mm

≔a1 20 mm

Deformation

≔wfin.min =min
⎛
⎜
⎝

,――
L

400
20 mm

⎞
⎟
⎠

3.5 mm

≔γ3 =―――――――
1

+1 ⋅―――
⋅π2 E t3

L2
―――
t2

G9090.2

0.693

≔Ix.ef =⋅bx

⎛
⎜
⎝

+――
⋅2 t1

3

12
⋅⋅⎛⎝ +1 γ3⎞⎠ t1 a1

2
⎞
⎟
⎠

⎛⎝ ⋅1.205 108 ⎞⎠ mm4

≔wg.k =―――――
⋅⋅5 gk.KL60 L4

⋅⋅384 E Ix.ef
0.072 mm

≔kdef 0.85

≔wfin.g =⋅wg.k
⎛⎝ +1 kdef⎞⎠ 0.133 mm < =wfin.min 3.5 mm OK
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3.4 Dimensionering takbalk enligt Eurokod 3

Lasteffekt för stålbalk ≔Lbalk 8.1 m

≔gHEB120 =⋅26.7 ―
kg

m
g 0.262 ――

kN

m
(Tibnors konstruktionstabeller)

Egentyngd takskiva

≔gk.KL60 =⋅⋅24 ――
kg

m2
g ―――

4.15 m

3
0.326 ――

kN

m
Anta tre stålbalkar

STR (a)

≔gd =⋅⋅γg 1.35 ⎛⎝ +gk.KL60 gHEB120⎞⎠ 0.793 ――
kN

m

≔MEd.balk =―――
⋅gd Lbalk

2

8
6.504 ⋅kN m

≔VEd.balk =―――
⋅gd Lbalk

2
3.212 kN

Indata HEB 120

≔fyk 355 MPa ≔fuk 430 MPa ≔E 210 GPa ≔γM0 1.0

≔ε =
‾‾‾‾‾‾‾‾
――――
235 MPa

fyk
0.814

Fläns

Mått:

≔bfläns 120 mm ≔tw 6.5 mm ≔Rvals 12 mm ≔tf 11 mm

≔cfläns =--――
bfläns

2
―
tw

2
Rvals 44.75 mm
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Tvärsnittsklass för fläns

Tvärsnittsklass 1:

=――
cfläns

tf
4.068 < =9 ε 7.323 => Flänsen är i tvärsnittsklass 1

Liv

Mått:

≔hw 120 mm =tw 6.5 mm

≔dliv =--hw tf 2 Rvals 85 mm

Tvärsnittsklass för liv

Tvärsnittsklass 1:

=――
dliv

tw
13.077 < =72 ε 58.58 => Livet är i tvärsnittsklass 1

Momentkapacitet

Balken antas stadgad mot vippning: ≔χLT 1.0

≔Wpl =+⋅⋅tf bfläns ⎛⎝ +tf hw⎞⎠ ―――
⋅tw hw

2

4
⎛⎝ ⋅1.963 105 ⎞⎠ mm3

≔Mb.Rd =⋅⋅χLT Wpl ――
fyk

γM0

69.694 ⋅kN m > =MEd.balk 6.504 ⋅kN m OK
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Tvärkraftskapacitet

≔η 1.2 Stålklass <S460

=―
hw

tw
18.462 < =⋅72 ―

ε

η
48.817 => ej risk för skjuvbuckling

≔Av =⋅⋅η hw tw 936 mm2

≔Vpl.Rd =⋅Av ―――
fyk

⋅‾‾3 γM0

191.842 kN > =VEd.balk 3.212 kN OK

Deformation

≔L 8.1 m

=min
⎛
⎜
⎝

,――
L

400
20 mm

⎞
⎟
⎠

20 mm Tillåten nedböjning

≔qd =+0.326 ――
kN

m
⋅26.6 ―

kg

m
g 0.587 ――

kN

m
Egentyngd takskiva + egentyngd balk

≔I ⋅864.4 104 mm4 Yttröghetsmoment HEB 120

=――――
⋅⋅5 qd L4

⋅⋅384 Estål I
18.121 mm < 20 mm OK

__________________________________________________________________________________
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4.1 Lyft 

Beräkning för modul B

≔b 4.15 m
≔l 8.1 m

≔qk.bostäder 2.0 ――
kN

m2

Egentyngder:

≔ggolv =⋅⋅⎛⎝ ++ginst.golv gisolering gKL.120⎞⎠ b l 27.688 kN

≔gtak =⋅⋅b l gKL.60 7.912 kN

≔gYV =⋅⋅b hvägg ⎛⎝ +gKL.120 gbeklädnad.yttervägg⎞⎠ 9.788 kN

≔glgh.vägg =⋅⋅b hvägg gKL.120 5.878 kN

≔gHEA =⋅⋅2 l gHEA280 12.137 kN

≔gHEB =⋅⋅3 l gHEB120 6.363 kN

≔gIV =⋅⋅b l 0.5 ――
kN

m2
16.808 kN

Inredning: Källa egenvikt: (https://www.ikea.com/se/sv/
catalog/categories/departments/kitchen/22957/)

≔gkökinredning =⋅200 kg g 1.961 kN

≔gspis =⋅10 kg g 0.098 kN

≔gugn =⋅50 kg g 0.49 kN

≔ginredning =++gkökinredning gspis gugn 2.55 kN
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Total egentyngd modul B:

≔gk.modul =+++++++ggolv gtak gYV glgh.vägg gIV gHEA gHEB ginredning 89.123 kN

Dynamikfaktor (Eurokod 1)

≔φ2.min 1.05

≔β2 0.17

≔vh 0.57

≔φ2 =+φ2.min ⋅β2 vh 1.147

Dimensionerande last

≔γd 1.0

≔γG 1.35

≔Gd =⋅γd ⎛⎝ +⋅γG gk.modul ⋅gk.modul φ2⎞⎠ 222.532 kN

Lyftkraft per lyftpunkt (4 st)

≔glyft =――
Gd

4
55.633 kN

Dimensionering förband med spikplåt

≔ρk 350 ――
kg

m3
≔dskruv 10 mm

≔fh.0.k 13.6 ――
N

mm2
KL-trähandboken

≔My.Rk ⋅55330 N mm arvidnilsson.com
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≔tplåt 8 mm (Fransk träskruv 10x100 mm)

≔lskruv 100 mm

≔dskruv 10 mm

≔t1 =-lskruv tplåt 92 mm

≔Fv.Rk =min

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜⎝

⋅⋅fh.0.k t1 dskruv

⋅⋅⋅fh.0.k t1 dskruv

⎛
⎜
⎜⎝

-
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
+2 ―――――

4 My.Rk

⋅⋅fh.0.k dskruv t1
2

1
⎞
⎟
⎟⎠

⋅2.3 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅My.Rk fh.0.k dskruv

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟⎠

6.014 kN

≔kmod 0.9 Lastvaraktighet korttid (s) vid lyft

≔γM 1.3

≔FRd =⋅kmod ――
Fv.Rk

γM
4.163 kN

≔nskruv =――
glyft

FRd
13.363

≔nskruv 14

=⋅FRd nskruv 58.286 kN > =glyft 55.633 kN OK
__________________________________________________________________________________
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4.2 Dimensionering av vinkeljärn vägg-bjälklag

Laster

≔gk =⋅⎛⎝ ++gKL.120 gisolering ginst.golv⎞⎠ 1 m 0.824 ――
kN

m
Egentyngd för bjälklag, 
isolering och installationsgolv.

≔qk 2 ――
kN

m
Nyttig last

≔qk.innervägg 0.5 ――
kN

m
Icke bärande innerväggar

STR (b)

≔qd =++⋅⋅γd 1.2 gk ⋅⋅γd 1.5 qk ⋅⋅⋅γd 1.5 qk.innervägg ψ0.innervägg 4.738 ――
kN

m

=l 8.1 m Modullängd där vinkeljärnen skall fästas

≔Qtot =⋅qd l 38.381 kN Total kraft som ska tas upp av vinkeljärnen

Plåt enligt issuu.com https://issuu.com/rothoblaas/docs/plates-and-connectors-for-wood-sv__/174

Antag WBR090
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≔Rk 4.5 kN Karakteristisk dragspänning

=kmod 0.9 Korttidslast

≔γM 1.3 Förband

≔Rd =―――
⋅Rk kmod

γM
3.115 kN Dimensionerande bärförmåga för ett vinkeljärn

≔nvinkeljärn =――
Qtot

Rd

12.32 Antal vinkeljärn som krävs för att ta upp kraften

=―――
l

nvinkeljärn
0.7 m CC-mått vinkeljärn

__________________________________________________________________________________
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