
 

 

 

 

 

 

Examensarbete i Byggteknik 

 

Analys av bärförmåga och 
lastöverförande förband i 
prefabricerade bostads-
volymelement av KL-trä 

 – Analysis of bearing capacity and load 
transferring connections in prefabricated 
residential volumetric elements of CLT 
   

Författare: Jake Sarvit, Jerry Skarp 
Handledare LNU: Johan Vessby 
Handledare företag: Peter Erlandsson, Vida Building 
Examinator LNU: Jan Oscarsson 
 
Datum: 2018-12-17 
Kurskod: 2BY03E, 15hp 
Ämne: Byggteknik 
Nivå: Högskoleingenjör 
 
Linnéuniversitetet, Fakulteten för Teknik 



  

 

 
 



  

 

III 

Sammanfattning 

Trä har alltid varit ett viktigt byggmaterial i stora delar av världen. Inte minst gäller 
det i Sverige, då landet har en så omfattande skogsresurs vilket gör materialet till ett 
lättillgängligt och många gånger ekonomiskt fördelaktigt alternativ. På grund av att 
landet drabbades av omfattande stadsbränder under 1800-talet infördes ett förbud 
mot att bygga högre än två våningar med trä. År 1994 ändrades regelverket så att det 
blev funktionsbaserat och det blev återigen tillåtet att bygga fler än två våningar med 
lastbärande trästomme. Sedan dess har det utvecklats flera innovativa 
träbyggprodukter med förbättrade mekaniska egenskaper. Ett exempel är korslimmat 
trä, KL-trä, som numera ofta används vid mer komplexa trästommar. Då en 
tidseffektiv byggprocess alltid eftersträvas har prefabricering av byggnadselement 
blivit vanligt, vilket i sin tur har drivit utvecklingen mot produktion av 
volymmoduler. I denna rapport analyseras effekter av laster som verkar på en 
konstruktion uppbyggd av volymmoduler. Särskilt dimensioneras det förband som 
sammanfogar vägg och bjälklag i en volymmodul. I studien analyseras också 
bärförmågan för en vägg i en volymmodul. 

Resultat från studien visar ett förslag på utformning av ett förband mellan vägg och 
bjälklag i en volymmodul med KL-trästomme. Resultatet visar också bärförmågan 
för en vägg i en volymmodul med KL-trästomme samt regelstomme och även en 
jämförelse av dessa. Ur jämförelsen framgår att bärförmågan i väggen ökar avsevärt 
om stomme i KL-trä används istället för om regelstomme används. 
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Abstract 

I denna studie analyseras en byggnad producerad med volymmoduler med 
lastbärande stomme av KL-trä. Resultat från analysen av hur laster påverkar 
byggnaden jämförs med resultat från motsvarande analys av en stomme producerad 
med reglar och balkar. I studien redovisas de krafter byggnaden utsätts för och 
förband mellan vägg och bjälklag. Ett förslag på förband mellan vägg och bjälklag 
presenteras och en jämförelse av bärförmågan i en volymmodul med KL-trästomme 
kontra träregelstomme genomförs. 

Nyckelord: Volymelement, Volymmodul, KL-trä, Förband, Skruv, Dimensionering, 
Bostadshus, Träbyggnad. 
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Abstract 

In this study, a building produced with volume modules with a load bearing CLT-
system is analyzed. Results from the analysis of how loads affect the building are 
compared with results from the corresponding analysis of a conventionally produced 
volumetric element and how vertical loads as well as wind loads affect its design. In 
the study, the forces that the building is exposed to are examined and the connection 
between wall and floor joints is designed. The forces and torque a construction built 
up of volume modules is exposed to are also presented. In the study the connection 
between the floor joints and the supporting wall is designed according to Eurocode. 
A comparison is presented with respect to the load carrying capacity of a volume 
module with CLT and a conventional load bearing frame. 

Key words: Volumetric Elements, CLT, Joint, Connection, Screw, Dimensioning, 
Eurocode, Shear Stress, Residential Building, Wooden Building. 
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1 Introduktion 

I Sverige har trä alltid varit ett viktigt byggmaterial och det har ur ett 
historiskt perspektiv brukats i mycket hög utsträckning över stora delar av 
världen. Under 1800- och 1900-talet skedde dock en rad förödande bränder i 
flera städer i Sverige vilket resulterade i att nya föreskrifter och 
bestämmelser om byggnation i landet etablerades. Detta gjordes för att 
stoppa uppförandet av träkonstruktioner med fler än två våningar för att på 
så sätt minska risk för spridning av en eventuell brand. Byggbranschen 
började i detta tidsskede använda alternativa byggmaterial som stål och 
betong vilka sågs som säkrare (Korček 2014). Detta resulterade i en 
avstannad utveckling av träkonstruktion. Sedan regelverket ändrades 1994 är 
det återigen tillåtet att bygga trähus högre än två våningar (Östman et al. 
2002), varför trä som byggmaterial återigen i hög grad är aktuellt. 

Att produktionen av träkonstruktioner har ökats i Sverige beror också på 
landets stora skogsresurs vilket bidrar till att trä som material blir 
lättillgängligt och ekonomiskt fördelaktigt. Flera fördelar har visats vid 
användning av trä som lastbärande material i olika konstruktionstyper 
(Pacheco-Torgal et al. 2014). Enligt Pacheco-Torgal et al. (2014) är en av 
dessa att trä är ett miljövänligt och förnybart material. Vidare menar 
Pacheco-Torgal et el.(2014) att träbyggnader har betydligt lägre lagrad 
energi än exempelvis betong och att de överträffar andra material i 
miljöhänseende när det gäller luft- och vattenförorening samt utsläpp av 
växthusgaser. En annan fördel med trä är att det har en lägre egenvikt än 
exempelvis betong vilket underlättar vid transport och produktion. 

Under 1980-talet var det i Sverige vanligt med småskaliga bostadsbyggnader 
med varierande stomuppbyggnad. Tio år senare rådde det bostadsbrist i 
landet och man ville utveckla en mer kostnads- och tidseffektiv 
byggnadsmetod (Boverket 2006). Detta ledde till att det började produceras 
volymmoduler på fabrik. 

Det har blivit allt vanligare att prefabricera byggelement i form av 
planelement och volymelement på fabrik, för att sedan frakta dem till 
arbetsplatsen för vidare montering, se Figur 1. Denna byggprocess ställer 
höga krav vid infästningar mellan de olika elementen. Detta gäller inte minst 
för volymelement med stomme av Cross Laminated Timber (CLT), då detta 
är ett relativt nytt byggkoncept. 
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Figur 1: Volymelement lyfts på plats på Norrgatan i Växjö. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

CLT står för Cross Laminated Timber (KL-trä på svenska) och är en 
träprodukt som består av flera lager träbrädor. De olika lagren träbrädor har i 
huvudsak fibrerna orienterade vinkelrätt i förhållande till varandra.  

Om det yttersta lagret placeras med brädornas längsriktning åt ett givet håll 
placeras nästkommande brädlager med längsriktningen vinkelrätt denna 
riktning. Alla brädor i ett lager är alltid orienterade i samma riktning. De 
olika lagren av brädor sammanfogas genom applicering av lim, värme och 
högt tryck vilket skapar en träprodukt med goda mekaniska egenskaper. 

Produkten utvecklades i Europa under tidigt 1990-tal och har ökat i 
popularitet inom byggbranschen i ett flertal länder, alltifrån Kanada till 
Australien (Mallo & Espinoza 2015).  Det finns flera imponerande 
byggnader runt om i världen med stommar av KL-trä. Ett exempel är 
Murray Groove i London som var den första niovåningsbyggnaden med 
stomme helt i prefabricerat massivträ. Den stora efterfrågan av materialet 
visar att byggsektorn ser flera fördelar med produkten.  

Idag finns det flera alternativa stomlösningar för en lastbärande trävägg än 
den klassiska stommen av träreglar. Att göra stommen i KL-trä är en av flera 
alternativa lösningar. Volymmoduler har en kort historia som 
byggnadsprincip, KL-trä som material likaså. Detta riskerar att innebära 
kunskapsluckor kring uppbyggnad, egenskaper och sammanfogning av 
volymelement i massivträ. 

År 2009 färdigställdes Limnologen i Växjö vilken är byggd med stomme 
huvudsakligen i KL-trä. Denna byggnad markerade starten för en ökad 
satsning på KL-träbyggnation i staden och flera företag var intresserade av 
att medverka. Initiativtagaren till det här examensarbetet vill undersöka för- 
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och nackdelar med att byta ut regelstommen i sina volymmoduler till en 
stomme av KL-trä.  

1.2 Syfte och Mål 

Syftet är att förbättra kunskapen kring lastvägar i volymmoduler och dess 
ingående element så att lägenhetsmoduler i KL-trä utnyttjas optimalt.  

Målet är att ta fram samt dimensionera infästningar och förband mellan 
bjälklag och vägg till volymmoduler tillverkade med KL-trä i den bärande 
stommen. Kapaciteten i volymelement ska jämföras med kapaciteten hos 
volymer med regelstomme. 

1.3 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till analys av en fiktiv byggnad konstruerad 
av fem volymmoduler placerade på varandra, vilket medför att dess 
beräknade egentyngd används vid dimensionering av förband och 
infästningar. Detta har till följd att studien kommer att ge en generisk 
lösning på infästnings- och förbandsalternativ. 

Designen av den fiktiva volymmodulen kommer avgränsas till alternativa 
väggförslag från en specifik återförsäljare; Stora Enso. Anledningen till detta 
är att initiativtagaren till projektet, Vida Building, har visat intresse för att 
köpa KL-träelement till volymmodulerna därifrån. 

Studien kommer inte omfatta brandskydd, ljud- eller fukttätning. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Materialet KL-trä  

En anledning till att KL-trä blivit så attraktivt i byggsektorn idag är att det 
har en kort montagetid på byggarbetsplatsen. Vidare krävs ingen stor yta vid 
montage, förvaring etc., vilket bidrar till mindre störning för grannarna. Den 
korta byggtiden leder även till färre arbetstimmar på bygget vilket i sin tur 
betyder lägre lönekostnader för hela projektet. Materialet har också fått mer 
uppmärksamhet idag då det har visat sig möjligt att bygga högre än vad man 
tidigare gjort (Espinoza et al. 2016). Den globala KL-träproduktionen låg år 
2014 på omkring 600 000 m3 för sedan öka till 1 000 000 m3 året efter med 
en fortsatt ökad efterfrågan (Wieruszewski 2017). 

 Uppbyggnad och tillverkning 

KL-trä är en träprodukt med förbättrade statiska egenskaper jämfört med 
vanligt konstruktionsvirke. Detta innebär att det är ett utmärkt 
stomalternativ. Uppbyggnaden av KL-trä erbjuder stora möjligheter då 
lameller kan sammanfogas och omformas till nästan vilken storlek och form 
som helst. 

Det som gör KL-trä till ett bra stommaterial är delvis dess styvhets- och 
hållfasthetsegenskaper i jämförelse med traditionella trästommaterial vilket 
gör det lämpligt för höga träkonstruktioner. Förhållandet mellan vikt och 
dess bärförmåga visar att KL-trä är mest effektivt i jämförelse med andra 
byggmaterial (Svenskt Trä 2017).  

KL-trä är tillverkat av hållfasthetssorterade träbrädor av enhetlig bredd, på 
så vis minskas förekomster av defekter i skivan. Vissa tillverkare använder 
virke med lägre hållfasthetsklass till de tvärgående och inre skikten. De 
ingående brädorna har en tjocklek på 10-50 mm och en bredd på 80-240 
mm. KL-trä tillverkas genom att sammanfoga trälameller genom högt tryck 
och konstruktionslim, vilket resulterar i ett material som har förbättrade 
mekaniska egenskaper gentemot det ursprungliga träet (Kozarić et al. 2015). 
De ingående brädornas kortsidor sammanfogas genom fingerskarvning för 
att ge skivan en bättre spännvidd. KL-trä måste bestå av minst tre lager 
brädor men förekommer ända upp till elva lager. KL-trä tillåter större 
spännvidd än en traditionell träregelstomme, vilket minskar behovet av 
stödjande element i konstruktionen (Espinoza et al. 2016). Vidare menar 
Espinoza et al. (2016) att en KL-träskiva med 7 lager med en tjocklek på 22 
cm vardera kan ha en spännvidd på 7,62 m då den används som bjälklag. 
Brädor i den longitudinella riktningen är alltid fingerskarvade medan brädor 
i de tvärgående lagren vanligtvis inte är det. 
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 Hållfasthetsegenskaper 

KL-träskivor kan vara ett effektivt alternativ för bärande stomme mot 
vertikal last (Gagnon & Pirvu 2011). KL-träskivan liksom alla andra 
träskivmaterial kan användas för stabilisering av byggnaden som den byggs 
in i. De mekaniska egenskaperna för KL-trä varierar beroende på tillverkare 
(Kozarić et al. 2015). Hållfastheten för KL-trä påverkas av samma faktorer 
som andra träprodukter. Nedan följer fyra av dem: 

 Hållfastheten för KL-trä skiftar beroende på lastriktning då det finns tre 
huvudsakliga riktningar. Detta kallas ortotropi.  

 Styvheten i virket förbättras då fuktkvoten minskar under 
fibermättnadspunkten. 

 Hållfastheten varierar beroende på storleken och varaktigheten hos den 
last som verkar på träet.  

 Trä är ett inhomogent material med varierande egenskaper inom en och 
samma bräda och mellan olika brädor. Effekt av denna variation minskar 
då flera brädor limmas samman så som i en KL-träskiva. 

Uppbyggnaden av KL-trä gör att träets egenskaper jämnas ut. Av den 
anledningen är rullskjuv- och draghållfasthet på ytbrädorna ofta avgörande 
för brottgränsen. För skivverkan i väggar är inte styvhet ett problem i första 
hand utan förbanden blir dimensionerande. Beroende på önskade egenskaper 
för materialets bruksgräns kan tvärsnittet modifieras genom olika tjocklekar 
i skiftande lager eller växlande antal i olika riktningar. Se Figur 2 för ett 
typiskt tvärsnitt. 

  

Figur 2: Tvärsnitt på korslimmat trä. 
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2.2 Volymmoduler 

En volymmodul utgörs av flera byggelement som sedan monteras ihop till 
en volym. Dessa volymmoduler byggs på en anläggning inomhus under 
kontrollerade förhållanden för att sedan levereras till avsedd 
byggarbetsplats. Montering sker med hjälp av kran på en befintlig 
betonggrund. Då dessa volymmoduler byggs som självbärande möjliggörs 
att de kan placeras fritt för att utgöra byggnaden. Detta ger en bred 
valmöjlighet av utformningen för byggnaden. I Figur 3 visas ett lyft av en 
volymmodul med en träregelstomme. 

 

 

Figur 3: Volymmodul av träregelstomme lyfts upp av kran för montering. 

Tillverkningen av volymmoduler i fabriken sker ofta genom en 
monteringslinje. Alltså går volymmodulen genom en bana med olika 
stationer där olika byggnads- och monteringsmoment utförs. Stommen för 
väggar och bjälklag byggs oftast i början av banan för att i senare skede 
montera ihop dessa element och sätta in eventuell installation i 
volymmodulen. 

Nedan följer några fördelar med volymmoduler: 

 Produktionen i fabrik är tideffektiv då den sker genom en 
montagelinje.  

 Den korta tidsåtgången leder till en kostnadseffektiv produktion.  

 Det är en kvalitetssäker produkt då modulerna byggs i en 
kontrollerad miljö där det är bättre ljus och klimat för personalen. 
Den kontrollerade industriella miljön gör det också lättare att 
upptäcka eventuella fel och rätta till dem (Vida Building).  
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 Eftersom volymmodulerna är flyttbara kan de återanvändas. Detta 
kan vara bra om stadsbilden ändras så att byggnaden inte får stå kvar.  

2.3 Laster på byggnader 

 Egentyngd 

Bärande byggnadsdelar dimensioneras efter vilka vertikala laster som verkar 
på byggnaden. Egentyngden är en sådan last. I lasten ingår både de delar 
som är bärande samt de icke-bärande delarna. Belastningen som beräknas 
ska ses som permanent last som alltid påverkar byggnaden. Lasten bestäms 
genom att beräkna densiteten av de ingående materialen (kg/m3). 

 Nyttig last 

Nyttig last är de laster som uppstår när byggnaden nyttjas. Till nyttig last 
räknas exempelvis de personer som antas vistas i byggnaden, inredning och 
flyttbara föremål samt fordonslaster. Laster som ej är frekvent 
förekommande måste också beaktas t.ex. koncentration av möbler och 
personer vid renoveringar och liknande. De verkande lasterna ska definieras 
som utbedda laster, punktlaster, linjelaster eller en kombination av dessa.  

 Vindlast 

Vindlasten ger upphov till krafter på byggnaden i form av både moment och 
tvärkraft. Om det blåser mot en sida på byggnaden så påverkas även 
motstående sida. Den ena sidan, lovartsidan, blir utsatt för tryck medan den 
andra, läsidan, blir påverkad av utvändigt sug, se Figur 4.  

 

 Figur 4: Hur krafter verkar på en byggnad utsatt för en viss vindriktning. 
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Storleken på den dimensionerande vindkraften beror på höjd av byggnad och 
vilket geografiskt område byggnaden är belägen, både område i landet samt 
vilken terräng det är i området. Byggnadens form spelar också stor roll för 
storleken av vindlasten. Den karakteristiska vindlasten [kN/m2] på en yta 
ortogonalt vindriktningen beräknas enligt.  

𝑤 = 𝑞 (𝑧 )𝑐      (1) 
där 

𝑞 (𝑧 ) = det karakteristiska hastighetstrycket vid höjden 𝑧  på 
byggnaden, och 
𝑐  = en formfaktor för den yttre vindlasten baserad på byggnadens 
form. 

Det karakteristiska hastighetstrycket baseras på vindhastigheten 𝑣  för den 
aktuella kommunen, se Figur 5.  

 

 

Figur 5: Uppdelning av referenshastigheter [m/s] för vind i Sverige. Publiceras med medgivande från 
Boverket (2018a). 

Hastighetstrycket baseras även på vilken terräng det är runt byggnaden. 
Terrängen delas upp i fem typer, se Tabell 1. 
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 Tabell 1: Terrängtyper 0-IV och dess beskrivning (SIS 2008). 

Värdet för referenshastighet och terrängtyp används sedan tillsammans med 
aktuell byggnadshöjd för att få ut ett karakteristiskt vindtryck. 

Formfaktorn 𝑐  baseras på byggnadens form. Beroende på hur byggnadens 
sidor relaterar till varandra så delas väggarna upp i olika zoner, se Figur 6, 
vilka har olika värden för 𝑐 . Det används även olika värden baserat på hur 
stor yta vindlasten kontrolleras på. 𝑐,  är ett medelvärde på 10 m2 och 
används för kontroll av större ytor exempelvis bärverkselement. 𝑐 ,  
används för kontroll av lokala ytor, typiskt infästningsområden.  

 

Figur 6: Zonindelning av väggar på en rektangulär byggnad i planvy. 

Ett yttre vindtryck på en byggnad ger även upphov till ett inre vindsug. Det 
inre vindsuget uppkommer på grund av otätheter i byggnaden exempelvis 
otätheter runt öppningar. Vindlasten på inre ytor beräknas enligt, 

 

 

Terrängtyper Beskrivning 

0 Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav 

I Sjö eller plant och horisontalt område med försumbar 
vegetation och utan hinder 

II Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder (träd, 
byggnader) med minsta inbördes avstånd lika med 20 gånger 

hindrens höjd 

III Område täckt med vegetation eller byggnader eller med 
enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 20 

gånger hindrens höjd (t ex byar, förorter, skogsmark) 

IV Område där minst 15 % av arean är bebyggd och där 
byggnadernas medelhöjd är > 15 m 
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𝑤 = 𝑞 (𝑧 )𝑐      (2)  
där 

𝑞 (𝑧 ) = det karakteristiska hastighetstrycket vid höjden 𝑧  på 
byggnaden, och 
𝑐  = inre formfaktor vilken utgår från antal och storlek på 
öppningsytor i byggnaden. 

Formfaktorn 𝑐  kan utläsas ur Figur 7.  

 

Figur 7: Invändig formfaktor som funktion av den relativa öppningsarean μ. Publiceras med 
medgivande från SIS (2008). 

Om det i det aktuella fallet är omotiverat att beräkna öppningsarean så skall 
det minst gynnsamma värdet av 𝑐 = +0.2 och 𝑐 = −0.3 användas. 

Det slutgiltiga vindtrycket fås genom att addera 𝑤  och 𝑤  för den aktuella 
byggnadsdelen. 

 Snölast 

Snölasten är den last som snön orsakar på taket av en byggnad. Snölasten 
beräknas alltid som vertikal last och beror delvis på hur stor mängd snö på 
marken det förväntas komma i aktuell kommun. Mängd snö på marken 
baseras på en karta som SMHI tagit fram vilken delar in landet i ett flertal 
snölastzoner, se Figur 8. 
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Figur 8. Uppdelning av snölastzoner i Sverige. Publiceras med medgivande från Boverket (2018b). 

Den karakteristiska snölasten på byggnaden beräknas enligt 

𝑠 = 𝜇 ∗ 𝐶 ∗ 𝐶 ∗ 𝑠     (3) 
där 

      𝜇  = Formfaktor för snö baserad på takets lutning, 
      𝐶  = Exponeringsfaktor baserad på områdets topografi, 
      𝐶  = Termisk koefficient, och 
      Sk = Snölast på marken för Sveriges kommuner. 

Formfaktorn blir lägre desto större lutning taket har. Detta eftersom snön har 
svårt att fastna mot lutande plan och på så vis stannar en mindre mängd snö. 
Faktorn µ varierar enligt Tabell 2.  

Tabell 2: Formfaktorer för snö, µ (SIS 2005). 

Taklutning α µ 𝟏 µ𝟐 

0°≤ α ≤30° 0,8 0,8+0,8∙α/30 

30°≤ α ≤60° 0,8(60-α)/30 1,6 

α ≥60° 0,0 -- 
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Vid fall med pulpettak eller sadeltak används µ . När det är multipeltak 
måste även µ  tas med i beräkningen, se Figur 9.  

Figur 9: Formfaktorer för a) pulpettak, b)sadeltak och c) multipeltak. 

Exponeringsfaktorn baseras som tidigare nämnt på områdets topografi och 
hämtas ur Tabell 3. 

Tabell 3: Exponeringsfaktor Ce (SIS 2005). 

Topografi Ce Exempel 

Vindutsatt 0,8 Plan, öppen terräng, vindexponerad i alla riktningar utan 
skydd eller med lite skydd av terräng, träd och högre 

byggnadsverk 

Normal 1,0 Områden där snön endast i undantagsfall blåser av 
byggnadsverk, avhängig terräng, andra byggnadsverk 

eller träd 

Skyddad 1,2 Området för det aktuella byggnadsverket är väsentligt 
lägre än omgivande terräng eller omgivet av höga träd 

och/eller av högre byggnadsverk 

 Ct beror på värmegenomgångskoefficienten [W/m2K] för taket och sätts 
vanligtvis till 1,0. För tak med högre värmegenomgångskoefficient används 
lägre värden. 
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2.4 Förband med förbindare av stål 

 Bärförmåga  

I träkonstruktioner är förbandets deformationsegenskaper avgörande för 
byggnadens bärförmåga och överföring av dess inre krafter (Meghlat et al. 
2012). 

För att få ut den dimensionerande bärförmågan i ett träförband i 
brottgränstillstånd används ekvation 4: 

        𝐹 = 𝑘                    (4) 

där 
         𝐹 = total dimensionerande bärförmåga för förbandet, 
         𝐹 = total karakteristisk bärförmåga för förbandet, 
         𝛾 = partialkoefficient för material, och 

    𝑘 = hållfasthetsmodifieringsfaktor för trämaterialet i förbandet. 

 Enkelt skjuvningsplan 

Den karakteristiska bärförmågan för förbindare av stål i ett enkelt 
skjuvningsplan beräknas enligt ekvation 5 (hämtad ur Eurokod 5). Det lägsta 
värde som erhålls av uttrycken (a)-(f) definierar den karakteristiska 
bärförmågan per förbindare. 

 

 

𝐹 , = min

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

𝑓
, ,

𝑡 𝑑

𝑓
, ,

𝑡 𝑑

, , ∗ 𝛽 + 2𝛽 1 + + + 𝛽 − 𝛽 1 + + ,

1,05 , , 2𝛽(1 + 𝛽) +
( ) ,

, ,

− 𝛽 + ,                      (5) 

1,05 , , 2𝛽 (1 + 𝛽) +
( ) ,

, ,

− 𝛽 + ,                            

1,15 2𝑀 , 𝑓 , , 𝑑 + ,                                                                   
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        där 
        𝐹 , = karakteristisk bärförmåga per skjuvningsplan och förbindare, 

               𝛽 =förhållandet mellan de ingående träelementens hålkanthållfastheter, 
        𝑡 =tjocklek hos virke eller inträngningsdjup, 
        𝑓 , , = karakteristisk hålkanthållfasthet för virkesdelen, 
        𝑑 = förbindarens diameter, 
        𝑀 , = karakteristiskt flytmoment hos förbindaren, och 
        𝐹 , = karakteristisk utdragshållfasthet hos förbindaren. 
 
Högerledet av ekvationen, (a)-(f), utgår från olika brottmoder förbandet kan 
gå till brott i. Brotten hos förbindaren kan ses i Figur 10. 

  

Figur 10: Olika brottmoder för ett virkes- eller skivförband med enkelt skjuvningsplan. Publiceras 
med medgivande från Svenskt Trä (2017). 

 Förband med skruv som förbindare 

 Flytmoment 

Det karakteristiska flytmomentet, 𝑀 , , för skruvar eller dymlingar bestäms 
enligt: 

𝑀 , = 0,3 ∙ 𝑓 ∙ 𝑑 ,     (6) 
där 
        𝑓 = karakteristisk draghållfasthet [N/mm2], och 
        𝑑 = skruven eller dymlingens diameter [mm]. 

 Avståndskrav 

Minsta centrumavstånd samt kant- och ändavstånd för skruvar i ett förband 
bestäms enligt tabell 4. 
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Tabell 4: Avståndkrav för skruvar i ett förband (SIS 2009). 

Förbandssituation Vinkel Minsta avstånd 

a1 (parallellt fiberriktningen) 0°≤ α ≤360° (4+|𝑐𝑜𝑠𝛼|d) 

a2 (vinkelrätt fiberriktningen) 0°≤ α ≤360° 4d 

a3,t (belastad ände) -90°≤ α ≤90° max(7d; 80mm) 

a3,c (obelastad ände) 90°≤ α ≤150° 

150°≤ α ≤210° 

210°≤ α ≤270° 

(1+6sinα)d 

4d 

(1+6|𝑠𝑖𝑛𝛼|)d 

a4,t (belastad kant) 0°≤ α ≤180° max[(2+2sinα)d; 3d] 

a4,c (obelastad kant) 180°≤ α ≤360° 3d 

 

 Effektivt antal skruvar 

Ett förband med ett flertal skruvar gör att skruvarna samverkar med 
varandra. Därför används ett effektivt antal skruv vilket beräknas enligt: 

𝑛 = 𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑛 . ∙
∙

   (7) 

       där 
𝑛 = antalet skruvar i raden, 
𝑎  = avstånd mellan förbindarna [mm], och 
d = diameter hos skruven [mm]. 

Effektivt antal förbindare sätts till nef då laster sker vinkelrätt 
fiberriktningen. 

2.5 Förband i KL-trä 

Förbanden av byggnadselement är enligt Svenskt Trä (2017) vitala för hela 
konstruktionen och är oftast konstruktionens svaga punkt. Vidare menar 
Svenskt Trä att det därför är förbanden som avgör konstruktionens stabilitet 
och bärförmåga. Valet av förbandstyp bestämmer hur stor risk det är för att 
olika brott sker och även var brotten sker. Det finns många olika lösningar 
på förband och det tillkommer hela tiden nya förslag på förbandstyper, se 
Figur 11. De flesta förband består av plåtbeslag kombinerat med skruv eller 
spik. Det är dock oftast ekonomiskt fördelaktigt att använda sig av förband 
med ingående komponenter ur standardsortiment. 
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Figur 11: Ett innovativt infästningsalternativ i form av X-rad. Publiceras med medgivande från 
Anders Gustafsson (2018). 

 Förbandstyper 

 Skruvar 

Det är vanligt att förband i stora konstruktioner av KL-trä består enbart av 
träskruvar, se Figur 12a och Figur 12b. Detta är möjligt eftersom det finns 
skruvar och dymlingar med längd upp till 2000 mm. Den långa skruvens 
popularitet grundar sig i skruvens förmåga att ta upp både drag- och 
tvärkrafter samt att montage av förbandet ger en kort byggtid (Borgstöm & 
Fröbel 2017). 
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          a)                                        b) 

Figur 12: a) Helgängad träskruv och b) universalskruv med gängor i över- och underkant. 

  

Placering av skruvar och dymlingar i KL-trä måste ske med stor 
noggrannhet då risken finns att fästdonen förskjuts mot skarvar av de 
ingående brädorna i skivans tvärsnitt. Detta kan vara särskilt problematiskt 
om skivan inte är kantlimmad. Ett förband av plåtbeslag sammanfogas 
vanligtvis med kortare ankarspik, se Figur 13a, eller ankarskruv, se Figur 
13b. En typisk diameter på dessa förbindare är tre till fyra mm. 

  

a) b) 

Figur 13: a) Ankarspik och b) ankarskruv. Publiceras med medgivande från Svenskt Trä (2017). 

 

 Plåtbeslag 

Plåtbeslag är en metallkomponent som tillsammans med ankarspik eller 
ankarskruv förbinder byggnadselement med varandra. En del är utformade 
för att klara stora krafter i drag och vissa för att klara av stora tvärkrafter. En 
spikplåtsvinkel är ett plåtbeslag, se Figur 14a, som används mycket mellan 
bjälklagsplattor och väggelement, då det klarar av stora krafter i drag. 
Spikplåtsvinkeln består av varmförzinkad stålplåt och förekommer med 
godstjocklek mellan två till fyra mm. Håldiametern är typiskt fem mm. För 
att binda ihop vinkeln till materialet används ankarspik eller ankarskruv.  
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Ett vinkelbeslag är ett plåtbeslag, se Figur 14b, som ofta används som 
kryssförband, men även mellan betonggrund och KL-trä. Beslaget 
förkommer i ett flertal olika dimensioner och består av varmförzinkad eller 
rostfri stålplåt med en godstjocklek på två till fyra mm. Håldiametern är fem 
mm för ankarspik eller ankarskruv men beslaget har även större hål för 
grövre fästdon, exempelvis expanderskruv. 

 

  

a)                  b) 

Figur 14: a) Spikplåtsvinkel och b) vinkelbeslag. Med medgivande (KL-trähandbok, Svenskt Trä). 

En spikningsplåt används vid förband där inte för stora krafter förekommer. 
Spikningsplåten förekommer i många olika varianter. I Figur 15 visas en 
spikningsplåt fäst med ankarskruv i överkant och större hål för 
expanderskruv i underkant. Det finns även spikförband utformade för att 
gjutas in i betong för infästning av väggar i grundplattor. 

 

Figur 15: Spikningsplåt. 

 Principlösningar mellan väggskiva och bjälklagsplatta 

Den vanligaste lösningen av infästning mellan vägg- och bjälklagselement är 
användning av långa träskruvar. Vid montage av skruvarna mellan vägg och 
ovanpåliggande bjälklag skruvas dessa ovanifrån. Montage av 
ovanpåliggande vägg sker genom skråskruvning, se Figur 16a. Om 
konstruktionen förväntas utsättas för större tvärkrafter används vinkelbeslag 
som infästning, se Figur 16b. Ett alternativ till infästning av bjälklagsplatta 
och vägg är med helgängade skruvar. Skruvarna limmas in i väggskivorna 
och bjälklagsplattan vilka sedan monteras ihop via gänghylsor, enligt Figur 
16c. I fall där konstruktören önskar att få ned lyftkrafterna till grunden 
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används genomgående långa skruv, som går genom hela väggens 
längdriktning. Önskas infästningen döljas utförs det med inslitsade beslag, 
som sedan fästs med dymlingar, se Figur 16d. I situationer med inhängda 
bjälklag används ibland längsgående vinkelstål som infästning av bjälklag 
och vägg enligt Figur 16e. 

   

a) b) c) 

 

  

d) e) 

Figur 16: Infästning mellan väggskiva och bjälklagsplatta- a) med långa träskruvar, b) med 
vinkelbeslag och långa träskruvar, c) med helgängade skruvar, d) med inslitsade beslag och 

dymlingar, e) med vinkelbeslag. Publiceras med medgivande från Svenskt Trä (2017). 

 Dimensionering 

Vid dimensionering är det viktigt att ta hänsyn till vart byggnaden ska 
uppföras och hur lång lastens varaktighet kommer vara. Vid dimensionering 
av ett förband bör dess statiska beteende vara noga genomtänkt. Det är vid 
dimensionering viktigt att förstå hur förbandet ska överföra krafter och 
möjliggöra detta med rätt förbandslösning.  

Eftersom KL-trä är ett relativt nytt byggnadsmaterial så finns det ännu inte 
konkreta beräkningsmodeller att gå efter vid alla olika infästningssituationer. 
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Eurokod 5 (SIS 2009) används för dimensionering av träväggar och förband 
och även för KL-trä. Det gör att de beräkningar som utförs kan bli något 
missvisande då de ej är anpassade till de speciella förutsättningar som ges av 
KL-trä (Wadi, Amziane & Taazount 2018). Detta resulterar i att den 
beräknade bärförmågan för förbandet blir lägre än den verkliga och att 
förbandet överdimensioneras.  

Materialet trä är hygroskopiskt och deformeras vid uttorkning och 
upptagning av fukt. Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till så det inte 
uppstår för stora inre spänningar i förbandet. Dock så har KL-trä som 
tidigare nämnt ingående fiberriktningar orienterat åt olika riktningar vilket 
gör att fuktrelaterade deformationer inte blir ett lika stort problem som i 
förband i vanligt konstruktionsvirke. Vid dimensionering tar man hänsyn till 
detta genom att använda kmod och kdef, två faktorer som tar i beaktande 
skillnader i hållfasthet och deformationer vid olika fuktkvoter. 

 Tvärkraftsbärförmåga för självborrande träskruvar i KL-trä 

Som tidigare nämnt är den absolut vanligaste infästningsmetoden för KL-trä 
med självborrande träskruv. Det som oftast är dimensionerande för 
tvärkraftsbärförmågan i träskruv är hålkanthållfastheten, se Figur 17.  

 

Figur 17. Krafter som utgör risk för hålkantsbrott av skruv i skivans plan. Publiceras med 
medgivande från Svenskt Trä (2017). 

Hålkanthållfastheten vinkelrätt mot skivans plan beräknas enligt, 

𝑓 , = 0,019 ∗ 𝑑 , ∗ 𝜌 ,
   (8) 

där 
        𝑓 ,  = karakteristisk hålkanthållfasthet, 
        𝑑  = träskruvens effektiva diameter i millimeter, och 
        𝜌  = karakteristisk densitet för KL-trä. 
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Ekvationen gäller då följande krav på förbandet uppfylls: 

 Skruvens gängdiameter ska vara d ≥ 6 mm. 

 Tjockleken på brädorna i KL-träskivan ska vara t ≥ 10 mm. 

 Skruvens effektiva längd skall fästa i minst 3 brädlager.  

Ifall skruven ska fästas i KL-träskivans kant, se Figur 18, används följande 
ekvation: 

𝑓 , = 20/√𝑑     (9) 
där 
        𝑓 ,  = Karakteristisk hållfasthet, och 
        𝑑  = Skruvens effektiva diameter i millimeter. 

 

Figur 18. Krafter som utgör risk för hålkantsbrott av skruv i skivans plan. Publiceras med 
medgivande från Svenskt Trä (2017). 

 

Ekvationen gäller då följande krav på förbandet uppfylls: 

 Skruvens gängdiameter ska vara d ≥ 8 mm. 

 Den effektiva förankringslängden ska vara 𝑙 ≥ 10 ∙ 𝑑 

 Spalter mellan brädorna i KL-träskivan ska vara mindre än sex mm. 

 Utdragsbärförmåga 

Den dimensionerande utdragsbärförmågan används då man kontrollerar 
skruvens kapacitet mot tvärkrafter. Den karakteristiska utdragsbärförmågan 
används dels för att bestämma den dimensionerande förmågan, men också 
som en delfaktor vid dimensionering av förbandet med avseende på 
normalkraft. Denna delfaktor beaktar linverkan. Den karakteristiska 
utdragsbärförmågan i KL-träskivans kant, se Figur 19, beräknas enligt: 
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𝐹 , = 
∙ , ∙ ,

. ∙
   (10) 

där  
       𝐹 , = karakteristisk utdragsbärförmåga, 
       d = träskruvens yttre gängdiameter [mm], 
       𝛼 = vinkeln mellan träskruvens axel och fiberriktningen, och 
       𝑙  = träskruvens effektiva förankringslängd i träet. 
 

Vid utdragsbärförmåga i KL-träskivans kant, då vinkeln α sätts till 0 kan en 
förenklad ekvation, Ekvation 11, användas: 

𝐹 , = 
∙ , ∙ ,

.
   (11) 

 

  

Figur 19: Träskruv i KL-träskivans kant. Publiceras med medgivande från Svenskt Trä (2017). 

2.6 Spänningsfördelning 

Spänningen i en skiva beror på storleken av den kraft som verkar på skivan i 
förhållande till den yta som kraften verkar på. Spänningen fördelas över 
skivan enligt Figur 20. 
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Figur 20: Spänningsfördelning i en skiva utsatt för linjelast. 

Spänningen kan generellt räknas ut enligt, 

𝜎 =      (12) 

där 
       𝜎 = spänning, 
       𝐹 = tvärkraft, och 
       A = tvärsnittsarean. 

Skjuvhållfastheten för en balk eller skiva utgår från samma formel där 𝜎 
sätts till 𝜏  för att få ut medelspänningen. Maxspänningen räknas vara 
50 % större än medelspänningen, alltså används följande ekvation för att 
beräkna maxspänningen:  

       𝜏 = ∙            (13) 
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3 Objektsbeskrivning 

Det objekt som studeras i denna rapport är en byggnad med fem våningar, 
vardera tre meter höga, vilka utgörs av volymelement i KL-trä. Byggnaden 
antas vara belägen i Växjö i ett område med klimatklass II. Konstruktionen 
får en totalhöjd på 15 meter och består av ett okänt antal moduler i bredd, se 
Figur 21.  

 

 

Figur 21: Den teoretiska byggnaden som består av okänt antal moduler i bredd. 

 

Varje enskild modul har ett yttermått enligt Figur 22. Modulens stomme 
består av KL-träskivor. Modulens alla fyra väggar blir stabiliserande mot 
vind. Bjälklagsskivan samt takdelen för modulen är inhängda, det vill säga 
fästa mot väggarna, se Figur 23, istället för att ligga mot änden av 
väggskivan. Infästningen av bjälklaget kommer att ske med genomgående 
träskruv igenom långsida vägg, se Figur 24. 
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Figur 22: Enskild modul med dess yttermått. 

 

Figur 23: Modulen sedd från kortsida. Bilden visar hur bjälklag och takskiva är inhängt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 24: Bjälklaget fästs upp av genomgående träskruv. 
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Långsida vägg av volymmodulen består av en 70 mm KL-träskiva med 45 mm 
mineralull fäst på utsidan av skivan. Takdelen består av en 100 mm KL-träskiva. 
För ingående material i yttervägg och bjälklag, se Figur 25.  

a)                                                 b) 

Figur 25: Material i a) ytterväggen och i b) bjälklaget. 

Jämförelseobjektets, alltså volymmodulen med regelstomme, är uppbyggd 
med samma princip. Material samt dess tjocklekar återfinns i Bilaga B, 
kapitel 2.3.2. 
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4 Metod 

4.1 Litteraturstudie 

Information till studien har samlats in via databaser på internet, främst ifrån 
vetenskapliga artiklar inom relevanta ämnen. Insamlat material har kritisk 
analyserats för att få en djupare förståelse om ämnet. Sedermera har detta 
använts för att arbeta fram ett teoretiskt underlag. KL-trähandboken samt 
Eurokoder har legat som en central grund till denna studie.  

4.2 Intervjuer 

Intervjuer har gjorts med konstruktörchefen på Vida Building för att få en 
bättre uppfattning om svårigheter och utmaningar som finns med 
byggsystemet. För att få en bättre uppfattning om företagets nuvarande 
produkt och dess tillverkning gjordes ett studiebesök på modulfabriken. 

4.3 Beräkningar 

Beräkningar av laster som verkar på byggnaden utfördes enligt 
myndighetsdokument som Eurokod 0 (SIS 1990) och 1 (SIS 2008). 
Dimensionering av förbanden utfördes enligt KL-trähandboken samt 
Dimensionering av Träkonstruktioner, två böcker från Svenskt Trä som 
utgår från Eurokod 5 (SIS 2009). 

4.4 Data 

Primärdata har eftersträvats under studiens gång men när det inte har funnits 
tillgång till detta så har sekundärdata legat som grund.  

Måtten för volymmodulen har utgått från mått Vida Building erhållit till 
arbetet. KL-trähandboken har legat som grund för tillvägagångsätt för 
dimensionering av KL-trä och i stor del teoritexten. I handboken har även 
faktorer, metoder samt värden hämtats.  

Martinsons KL-trähandbok (u.å.) som innehöll exempel på uppbyggnad av 
bjälklag och vägg har använts för att bygga modulerna till byggnaden. KL-
träets materialegenskaper har hämtats från Stora Ensos webbsida (Stora 
Enso u.å.). 
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4.5 Urval, validitet och reliabilitet 

Vid sökning av litteratur användes väl uttänkta ord som gav relevant 
material till studien. De intervjuade personerna hade en god grund i 
arbetslivet inom ämnet som undersöktes. Eftersom personerna hade en så 
bred kunskap inom området så ges ett bredare perspektiv när 
kommunikation sker vilket leder till att arbetet får en större validitet.  

För att maximera reliabiliteten i studien utfördes tydliga beräkningar med 
samtliga delsteg presenterade i mjukvaran MathCad Prime 4.0. Detta så att 
dimensioneringen ska kunna utföras igen med endast underlag av detta 
arbete. Arbetet innefattar också hänvisning till primärkällan av ekvationer 
och beräkningsmetoder som använts. 

En stor del av tiden ägnades åt litteraturstudier för att försäkra att teorin var 
reliabel och för att ge en bred kunskap om ämnet. 

Syftet med studiebesöket på Vida Buildings modulfabrik var dels att se 
deras nuvarande moduler som var gjorda med bärande regelstomme, för att 
sedan jämföra dem med studiens objekt som var med stomme av KL-trä. 
Reliabiliteten på besöket är låg eftersom det är väldigt svårt att replikera 
besöket då det kan variera beroende på vem som visar runt. Volymmoduler 
som tillverkas i fabriken varierar från projekt till projekt och därför kommer 
också uppbyggnaden av objekten att variera. 
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5 Genomförande 

Genomförandet av studien diskuterades och planerades med handledare 
både före och under arbetets gång. Genomförandets tidiga skede präglades 
av insamling av information via intervjuer och studiebesök. Den största 
genomförandetiden lades på beräkningar av krafter och dess inverkan på 
infästningen. Måtten och uppbyggnaden för modul och byggnad upprättades 
genom förutsättningar som diskuterades under handledningen. Under hela 
genomförandet gavs vägledning av relevanta beräkningsmetoder från 
handledare. 

5.1 Intervjuer 

 Skypesamtal  

Som tidigare nämnt vill Vida Building undersöka fördelarna med att bygga 
sina volymmoduler i KL-trä. Därför hölls ett möte via Skype mellan dem 
och Stora Enso, en potentiell leverantör av materialet. Mötet hölls en månad 
före arbetets början och låg som grund och förberedande 
informationssamling till studien. 

 Fysisk intervju 

Den fysiska intervjun var med konstruktionschefen på Vida Building och 
hölls på företagets kontor i Växjö där allmän information om utförandet av 
deras volymmoduler önskades. Frågor ställdes om hur stora 
volymmodulerna kan byggas, vilken vikt de hade samt hur infästning mellan 
vägg och bjälklag utförs. 

 Telefonintervju 

En telefonintervju hölls med konstruktionschefen på Vida Building. Här 
ställdes kompletterande frågor som uppkommit gällande ritningarna och 
materialen som ingick i volymmodulerna. Mer specifikt ställdes frågor om 
syftet till den plywood som var fäst i underkant av bjälklaget. 

5.2 Studiebesök 

Ett studiebesök hölls på Vida Buildings modulfabrik i Växjö. Studiebesöket 
leddes av konstruktionschef Peter Erlandsson. Besöket inleddes med att 
Peter beskrev allmänt om fabriken och volymmodulernas tillverkning. Efter 
detta påbörjades en rundvandring i fabriken där det vid tillfället tillverkades 
två olika sorters volymmoduler. De flesta stegen av tillverkningsprocessen 
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kunde visas och mått togs på elementdelar och ingående material. Hela tiden 
ställdes kompletterande frågor om stabilisering och infästningar för 
modulen.  

5.3 Beräkningar 

Till en början beräknades laster som verkade på byggnaden och efter dessa 
lastpåverkningar togs kraftdiagram fram. Förbanden mellan olika bärande 
element dimensionerades för dessa krafter, dessutom kontrollerades 
spänning i bjälklagsskivan. Lastnedräkningen, spänningarna och 
hållfastheten för den teoretiska volymmodulen beräknades för en volym med 
både KL-trästomme och träregelstomme för att på så vis kunna jämföra 
dessa. 

 Vindlast 

Laster beräknades på en fiktiv byggnad med fem våningar och endast en 
modul i bredd. Beräkningen utgick från Eurokod 1 (SIS 2008). 

Vindlasten bestämdes genom att först dela in byggnadsdelarna i zoner enligt 
Figur 6 i kapitel 2.2.3 och föra in dimensionerande laster i respektive zon. 
Vinden antogs komma direkt mot kortsida eller direkt mot långsida, se Figur 
26. Detta för att få ut det värsta tänkbara vindtrycket.  

 

Figur 26: Vindlast omgjord till linjär last i bjälklag från 1) kortsida och 2) långsida. 
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Byggnaden sågs nu som en konsolpelare fäst emot marken. På så sätt kunde 
tvärkraft- och momentekvationer tas fram. Vindlasten varierar beroende på 
höjden av byggnaden, se Figur 27, så beräkning av vindtrycket gjordes vid 
fem olika höjder. 

 

 

Figur 27: Byggnaden sedd som en balk samt vindlasten som verkar på den. 

När vindlasten bestämts gjordes den utbredda lasten om till punktlaster i 
varje bjälklagshöjd, se Figur 28. 

 
Figur 28: Vindlasten omgjord till punktlaster på byggnaden. 

Med användning av erhållna ekvationer från snittmetoden kunde sedan 
tvärkrafts- och momentdiagram utformas. 



  

 

32 

 Lastnedräkning 

Lastnedräkningen utfördes för både en modul med stomme i KL-trä och 
modul med regelstomme för att på så sätt kunna jämföra vikter och krafter 
som verkar på byggnaden på grund av de olika alternativen. För att få fram 
hur mycket vertikallast varje enskild moduls bjälklag belastas med så 
utfördes en lastnedräkning vid dessa höjder. Måtten för hur stor yta som 
belastade den lägenhetsavskiljande väggen, där infästningen kommer sitta, 
mättes upp via AutoCad där objektet hade ritats upp. De laster som utsätter 
väggen för vertikallast är snölast, nyttig last och egentyngd.  Dessa krafter 
användes för att kunna rita upp ett normalkraftsdiagram. Orsaken till varför 
vindlasten inte räknas med här är för att taket antas vara plant och vindlasten 
därför kan försummas.  

 Egentyngder 

Egentyngder för väggar, tak och bjälklag i volymmodulen beräknades för att 
kunna utforma en ekvation som bestämde hur mycket last den 
lägenhetsskiljande väggen utsätts för i olika höjder. De ingående materialens 
densitet användes för att få fram lasten.  

 Nyttig last 

Den nyttiga lasten ses här som jämnt utbredd över hela bjälklaget, utan 
några extra pålägg för innerväggar eller installationer. Den nyttiga lasten 
bestäms enligt Eurokod 0 (SIS 1990). Den karakteristiska nyttiga lasten för 
bostäder är 2 kN/m2. 

 Snölast 

Snölasten på marken bestämdes enligt Figur 8 i kapitel 2.2.4. Snölasten på 
marken i Växjö avläses till 2 kN/m2. Den dimensionerande snölasten 
beräknades enligt ekvation 3. Talet som erhölls multiplicerades med halva 
takytan för att få ut den totala dimensionerande snölasten på en bärande 
vägg. För ett normalt tak så sätts den termiska koefficienten 𝐶  och 
exponeringsfaktorn 𝐶   till 1,0. Formfaktorn 𝜇  sätts till 0,8 då taket har en 
lutning på mindre än 30 grader. 

 Hållfasthet 

 Tryckhållfasthet i vägg 

Då tryckhållfastheten i en vägg beräknades användes den lasten som verkade 
vertikalt på väggen i form av egentyngd och nyttig last. Eftersom bjälklaget 
fästs mot den lägenhetsskiljande väggen blir lasterna på dessa väggar därför 
störst. Därför beräknades tryckhållfastheten för denna vägg. Det gjordes på 
den nedersta volymmodulens vägg då den utsätts för störst normalkraft. 
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Normalkraften som räknats ut lades nu in i lastkombinationer för att få ut 
den dimensionerande normalkraften. Tryckhållfastheten för KL-trä 
beräknades enligt KL-Trähandboken från Svenskt Trä och tryckhållfastheten 
för träregelstommen enligt Eurokod 5 (SIS 2009). 

Hänsyn behövde tas för det moment som verkade på väggen, för att sedan 
kombinera effekten av den vertikala kraften med effekter av moment som 
verkar på väggen. 

 Bärförmåga i förband 

Förbandet mellan bjälklag och bärande vägg utgörs som tidigare nämnt av 
genomgående träskruvar med ett skjuvningsplan. Skruven som används vid 
beräkningen hämtades ur ett produktblad från Gunnebo Fastening, se Bilaga 
A. 

Den dimensionerande bärförmågan beräknades enligt ekvation 5 i kapitel 
2.4.2. Skruven som användes till beräkningen var en universalskruv med en 
diameter på 8 mm och en längd på 160 mm. Hålkantshållfastheten 
beräknades mot både väggskivan och i bjälklagsskivan. Förbandet mellan 
vägg och bjälklag var ett enskärigt förband med förbindare av stål och den 
karakteristiska bärförmågan bestämdes efter olika brottmoder för den sortens 
förband. Det karakteristiska flytmomentet i skruven beräknades enligt 
ekvation 6 i kapitel 2.4.3. Det användes för att bestämma bärförmågan.  

 Spänningar i bjälklag 

Spänningen i bjälklagsskivan kommer bero på storleken av vindkraften som 
verkar på bjälklaget i förhållande till den tvärsnittsarea som vindkraften 
verkar på. Då bjälklaget är fäst mot väggarna användes 
spänningsfördelningen enligt Figur 29. Även spänningsfördelning i 
bjälklaget vid vind mot långsida beräknades. 

 

 

Figur 29: Spänningsfördelningen, 𝜏, och tvärkraftsfördelningen i bjälklagsskivan utsatt för vind från 
kortsida. 

Spänningen i bjälklaget för modulen högst upp beräknades eftersom det 
utsätts för störst vindkraft. Då bjälklaget och den underliggande 
volymmodulens tak tar upp lika stor kraft vardera så delades angripande 
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vindkraft på två. Medelspänningen samt maxspänningen räknades ut enligt 
ekvation 12 och 13 i kapitel 2.6. Utifrån dessa värden kunde spännings- och 
tvärkraftsfördelningsdiagram ritas upp för spänningen i KL-träbjälklaget. 
Även spänningen i en spånskiva och en plywoodskiva beräknades då 
volymmodulen med regelstomme antas använda detta som stabiliserande 
element i bjälklaget och taket. 



  

 

35 

6 Resultat av examensarbetets undersökningar 

Resultatet inkluderar de karakteristiska och dimensionerande krafterna som 
verkar på byggnaden i vertikal och horisontell riktning. Kontroll av 
bärförmåga i vägg och spänningsfördelning i bjälklag utfördes för både en 
byggnad med träregelstomme och KL-trästomme och resultaten redovisas 
här. Dessutom redovisas dimensionering av förband mellan vägg och 
bjälklag i modul med KL-trästomme. 

6.1 Intervju  

 Fysisk intervju 

Den fysiska intervjun genererade följande svar: att Vida Building kan bygga 
moduler med yttermått på 4.15x13x3 meter som störst. Dessa mått är de 
maximala yttermåtten på last som kan fraktas via lastbilar på allmänna vägar 
utan poliseskort. Vad gällde vikten samt infästningsdetaljer bestämdes att 
samtliga konstruktionsritningar till en färdig modul skulle delas så att analys 
av uppbyggnad och förband kunde ske. Några av de ritningar som erhölls 
var i filformatet DWG, vilka kunde öppnas i AutoCAD och analyseras mer 
noggrant. 

 Telefonintervju 

Svaret telefonintervjun resulterade i var att plywoodskivan inte hade något 
stabiliserande syfte utan endast fanns där för att hålla inne isoleringen i 
bjälklaget. 

6.2 Studiebesök 

Modulernas bjälklag var inhängda i modulen och fästa mot långsida vägg 
med genomgående universalskruv, se Figur 30. 
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Figur 30: Infästning av bjälklag och vägg i volymmodul med genomgående universalskruv. 

Skivverkan i golv och tak säkerställdes genom en golvspånskiva i bjälklaget 
och en plywoodskiva i takdelen av volymmodulen. Ytterväggarna 
horisontalstabiliserades genom att det i väggen placerades horisontell 
spikläkt som band ihop och stabiliserade väggarna. De lägenhetsskiljande 
väggarna horisontalstabiliserades genom skivverkan i väggens plywoodskikt 
samt att de bärande reglarna bands ihop med spikband, se Figur 31. 

Figur 31: Lägenhetsskiljande vägg i en volymmodul med stabiliserande spikband. 

6.3 Vindlast 

Vindlast beräknades både för last utbrett över hela väggen och vind överfört 
in i bjälklagshöjd. 
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 Vindlast på gavel och långsida 

Karakteristisk vindkraft på volymmodulens väggar redovisas i Tabell 5. 
Fullständig beräkning av vindlasterna finns i Bilaga B. 

Tabell 5: Horisontalkrafter på gavel och långsida orsakad av vindtryck. 

 

Figur 32 illustrerar laster från vindkraften mot gavelvägg som går in i varje 
bjälklag. 

 
 
 
 

a) b) 

 

Figur 32: Illustration av vindkrafter i bjälklagen för a) gavel och b) långsida. 

  Gavel Långsida 

Höjd [m] Vindlast på 
vägg [kN/m2] 

Vindlast i varje 
bjälklagsshöjd [kN] 

Vindlast i varje 
bjälklagsshöjd [kN] 

15 1,13 7,04 22,06 

12 1,10 13,66 42,80 

9 0,99 12,28 38,47 

6 0,85 10,57 33,11 

3 0,63 7,79 24,40 

0 0,35 2,15 6,73 

  ∑ 53,49 ∑ 97,65 
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 Moment- och tvärkraft 

Med avseende på vindlasten beräknades moment och tvärkraft som 
byggnaden utsätts för. Moment och tvärkraft varierar mot byggnaden enligt 
Figur 33a och Figur 33b.  

 

a)                                                                                 b) 

Figur 33: Hur a) moment och b) tvärkraft varierar längs höjden av byggnaden. 

 

För att se värdena på moment och tvärkraft i byggnadens bjälklagshöjd, se 
Tabell 6. Fullständiga beräkningar för tvärkraft och moment återfinns i 
Bilaga B. 

Tabell 6: Moment och tvärkraft vid olika höjder på byggnaden. 

 

 Gavel Långsida 

Höjd 
[m] 

Moment   
[kNm] 

Tvärkraft 
[kN] 

Moment 
[kNm] 

Tvärkraft 
[kN] 

15 0 7,04 0 22,06 

12 21,12 20,71 66,17 64,86 

9 83,24 32,99 260,76 103,33 

6 182,20 43,56 570,76 136,44 

3 312,87 51,35 980,07 160,84 

0 466,90 53,49 1463,00 167,57 
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6.4  Nyttig last   

Normalkraften som verkar på byggnaden varierar enligt Figur 34. Den är 
linjär längs med väggen men skapar en terrass vid varje våningshöjd då 
bjälklagens tyngd och nyttiga last ger ett stort bidrag till normalkraften. 

  

Figur 34: Hur normalkraft varierar längs höjden av byggnaden. 

 Egentyngd för volymmodul med stomme i KL-trä samt regelstomme 

Materialen i volymmodulen med KL-trästomme återfinns i Kapitel 3, Figur 
25 och för träregelstommen i Bilaga B. Egentyngden för de olika 
byggnadsdelarna kan ses i Tabell 7. 

Tabell 7: Egentyngd för byggnadsdelar i volymmodul med stomme av KL-trä och träregelstomme. 

 KL-trästomme Träregelstomme 

Byggnadsdel Egentyngd [kN/m2] Egentyngd [kN/m2] 

Tak 0,39 0,45 

Gavelvägg 0,82 0,38 

Långsida vägg 0,36 0,35 

Bjälklag 1,57 0,42 
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 Lastnedräkning 

Lastnedräkningen utfördes på vägg på volymmodulens långsida, då den 
väggen bär upp bjälklagen. Snölasten som verkar på byggnaden ger upphov 
till 3,32 kN/m på varje vägg. Den nyttiga lasten som verkar på varje bjälklag 
ger upphov till 4,15 kN/m på varje vägg. Fullständig beräkning för 
lastnedräkningen återfinns i Bilaga B. Normalkrafterna som verkar på 
bärande vägg för både KL-trä- och träregelstomme redovisas i Tabell 8. 

 Tabell 8: Normalkraft för specifika höjder på bärande vägg. 

 KL-trästomme Regelstomme 

Höjd [m] N [kN/m] N [kN/m] 

15 5,20 5,30 

12 13,40 11,18 

9 22,42 17,98 

6 31,43 24,77 

3 40,45 31,57 

0 48,40 37,31 

 

6.5 Bärförmåga 

 Bärförmåga för lägenhetsskiljande vägg i KL-trästomme 

Den lägenhetsskiljande väggen längst ner kontrollerades mot spänning, 
böjmoment, axiellt tryck och en kombination av böjmoment och axiellt 
tryck. Krafterna och spänningen beräknades på 300 mm lång vägg. I Tabell 
9 visas resultaten av beräkningarna. Fullständiga beräkningar finns i Bilaga 
B.  
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Tabell 9: Kontroll av bärförmågan i lägenhetsskiljande vägg i volymmodul med KL-trästomme. 

Tryckspänning 𝝈𝒄,𝒅    
[MPa] 

𝒇𝒄,𝟎,𝒅    
[MPa] 

Kontroll 

𝝈𝒄,𝒅 < 𝒇𝒄,𝟎,𝒅 

 1,35 10,08 OK 

Axiellt tryck 𝑭𝒄,𝑬,𝒅   
[kN] 

𝑵𝒄,𝟎,𝑹𝒅    
[kN] 

Kontroll      
𝑭𝒄,𝑬,𝒅 < 𝑵𝒄,𝟎,𝑹𝒅   

 16,24 27,93 OK 

Böjmoment 𝑴𝑬𝒅   
[kNm] 

𝑴𝑹𝒅    
[kNm] 

𝑴𝑬𝒅  <  𝑴𝑹𝒅 

 0,56 3,21 OK 

Kombinerat 
tryck och 
moment 

𝒌𝒎 ∙
𝑴𝑬𝒅

𝑴𝑹𝒅
 𝑭𝒄,𝑬,𝒅

𝑵𝒄,𝟎,𝑹𝒅    

𝟐

 𝒌𝒎 ∙
𝑴𝑬𝒅

𝑴𝑹𝒅
 + 

𝑭𝒄,𝑬,𝒅

𝑵𝒄,𝟎,𝑹𝒅    

𝟐

<1 

 0,58 0,34 0,51 

OK 
 
 

 Bärförmåga för lägenhetsskiljande vägg i regelstomme 

Den lägenhetsskiljande väggen längst ner kontrollerades mot spänning, 
böjmoment, axiellt tryck och en kombination av böjmoment och axiellt 
tryck. Värdena anger krafter på en regel i väggen. I Tabell 10 visas 
resultaten av beräkningarna. Fullständiga beräkningar finns i Bilaga B.  
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Tabell 10: Kontroll av bärförmågan i lägenhetsskiljande vägg i volymmodul med träregelstomme. 

Tryckspänning 𝝈𝒄,𝒅    [MPa] 𝒇𝒄,𝟎,𝒅    
[MPa] 

Kontroll 

𝝈𝒄,𝒅 < 𝒇𝒄,𝟎,𝒅 

 3,06 11,08 OK 

Axiellt tryck 𝑭𝒄,𝑬,𝒅   [kN] 𝑵𝒄,𝟎,𝑹𝒅    
[kN] 

   𝑭𝒄,𝑬,𝒅 < 𝑵𝒄,𝟎,𝑹𝒅   

 13,08 12,33 EJ OK 

Böjmoment 𝑴𝑬𝒅   [kNm] 𝑴𝑹𝒅    
[kNm] 

𝑴𝑬𝒅  <  𝑴𝑹𝒅 

 0,56 0,98 OK 

Kombinerat 
tryck och 
moment 

𝒌𝒎 ∙
𝑴𝑬𝒅

𝑴𝑹𝒅
 𝑭𝒄,𝑬,𝒅

𝑵𝒄,𝟎,𝑹𝒅    

𝟐

 𝒌𝒎 ∙
𝑴𝑬𝒅

𝑴𝑹𝒅
 + 

𝑭𝒄,𝑬,𝒅

𝑵𝒄,𝟎,𝑹𝒅    

𝟐

<1 

 0,57 0,89 1,46 

EJ OK 
 

6.6 Spänning i bjälklag 

I Tabell 11 visas spänningen i de horisontalstabiliserande materialen i 
bjälklagen. Då spänningen delas lika mellan bjälklagsskivan och takskivan 
så presenteras även takets horisontalstabiliserande material. Värdena i 
tabellen avser vind från långsida. 

Tabell 11: Spänningen i horisontalstabiliserande element i bjälklag och modultak. 

 Skivmaterial 𝝉𝒎𝒂𝒙 
[MPa] 

𝒇
𝒄,𝒅

 

[MPa] 

Kontroll 

𝝉𝒄,𝒅 < 𝒇𝒄,𝒅 

KL-trästomme KL-träskiva  0,02 15,12 OK 

Regelstomme Spånskiva 0,36 4,75 OK 

Plywood 0,66 9,00 OK 

 

6.7 Dimensionering av bjälklagsbärande skruvförband i KL-träskivan 

Skruvförbandet utsätts för ett kombinerat böjmotstånd från vinden samt 
tvärkraft från ett bjälklags tyngd. Den kombinerade kraften, skruvens 
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bärförmåga samt minsta antal skruv redovisas i Tabell 12. Placering av 
skruv i förbandet redovisas i Figur 35. 

Tabell 12: Dimensionering av skruvförband mellan vägg och bjälklag. 

Kraft på förbandet, F 
[kN] 

Bärförmåga i en 
skruv SW-D 8,0, 

FRd [kN] 

Minst antal skruvar,  
𝐅

𝑭𝑹𝒅
 

120,31 1,50 80,3 

 

 

 
Figur 35: Illustration av hur volymmodulens lägenhetsskiljande vägg fästs mot bjälklaget samt 

skruvavstånd och skruvplacering.  
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7 Analys av resultat 

Arbetets samtliga beräkningsresultat har grundat sig i Eurokoder som 
använder sig av beräkningsformler utformade för träreglar. Eftersom sådana 
beräkningsmodeller inte alltid fanns utformade specifikt för KL-trä, kan 
resultaten avvika något från de verkliga värdena (Wadi, Amziane & 
Taazount 2018). Detta bör tas i beaktande då analysen utförs.  

7.1 Jämförelse av de beräknade stomtyperna 

I Figur 36 visas utnyttjandegraden av bärigheten i volymmodulernas bärande 
vägg. Träet som används till reglar och KL-träskivan är båda av samma 
hållfasthetsklass, C24. Utnyttjandegraden har baserats på böjmoment orsakat 
av vind eller axiellt tryck av egentyngd och nyttig last i förhållande till 
väggens dimensionerande bärförmåga.  

 
                                                    a)                                                                                b) 

Figur 36:Utnyttjandegrad av a) KL-trästomme samt b) regelstomme i volymmodulens vägg baserat på 
kraft och spänning i förhållande till bärförmåga. 

Resultatet av bärförmågan i väggarna visar att beräknad bärförmåga i vägg 
med KL-trästomme är större än den i vägg med regelstomme då en vägg 
med nästan samma totala tjocklek beräknats. Resultatet visar att 
utnyttjandegraden i KL-trä i snitt är hälften av den i regelstommen. Detta 
stämmer överens med teorin om at KL-trä har förbättrade egenskaper 
gentemot det ursprungliga träet (Kozarić et al. 2015). 

Analys av figuren ovan visar också att en volymmodul med regelstomme 
generellt ligger mycket närmre den kritiska linjen än vad en volymmodul 
med KL-trästomme gör. Störst skillnad visas i bärförmågan mot axiellt tryck 
där regelstommen överstiger utnyttjandegraden för det aktuella exemplet. 
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Tabell 9 och Tabell 10 i kapitel 6.5 visar utnyttjandegraden av de båda 
väggarna vid kombinerat tryck och moment. Där framgår att volymmodulen 
med regelstomme inte klarar av de laster byggnaden utsätts för och att 
volymmodulen med KL-trästomme klarar det med stor marginal. 

7.2 Material 

Resultatet styrker teorin om att KL-träskivor kan vara ett bra alternativ som 
bärande stomme i mer krävande tillämpningar (Gagnon & Pirvu 2011). 
Materialstjocklekar till volymmodulen med träregelstomme har bestämts 
efter en existerande volymmodul som hade mindre yttermått än studiens 
objekt. Resultatet tyder på att det krävs bredare reglar med större tvärsnitt 
eller bättre virkeshållfasthet ifall volymmoduler med samma mått ska 
tillverkas med regelstomme. Bredare reglar betyder en större väggtjocklek, 
vilket i sin tur leder till att boyta i modulen går förlorad. Av den anledningen 
är en stomme av KL-Trä att föredra. 

7.3 Förband 

Värdena i Tabell 12 i kapitel 6.7 avser en väggdel med en bredd på 300 mm. 
Då skruvarna i förbandet är placerade parvis med ett centrumavstånd på 300 
mm går det utmärkt att jämföra detta med KL-träskivan i väggen. 

Bärförmågan för den bärande väggen med KL-trästomme i väggen är mer än 
fem gånger så stor som bärförmågan för skruvförbandet. Detta styrker teorin 
om att en konstruktions infästningar och förband är avgörande för 
byggnadens bärförmåga (Meghlat et al. 2012). 

Det minsta antalet skruvar avrundas uppåt till 82 stycken. Bjälklagsskivan 
har en höjd på 221 mm, alltså finns utrymme för två rader skruvar på höjden. 
Antal skruvpunkter, n, blir 41 stycken placerade med ett centrumavstånd på 
300 mm. Se Figur 35 i kapitel 6.7 för illustration av skruvförbandet. 
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8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

Arbetets grund ligger i litteraturstudien och de beräkningsmetoder som 
utförts. Vissa av beräkningarna utfördes med förenklade förutsättningar 
vilka inte går att applicera direkt till verkligheten. Dock förenklades 
förutsättningarna ogynnsamt för byggnaden så att exempelvis förband blir 
över- istället för underdimensionerade. Exempel på förenklingar i 
beräkningen är vindens kraftbidrag. Vinden antogs påverka byggnaden 
direkt mot en sida och med värsta tänkbara hastighet, så eventuell 
reduktionsfaktor vid dimensioneringen applicerades inte. 

Ett annat exempel på en förenkling i beräkningen är krafterna som verkar på 
förbandet mellan bjälklag och vägg. Vertikal- och horisontalkrafter från 
vindkraft, egentyngd och nyttig last samverkar på skruvförbandet medan 
moment på skruvförbandet ansågs försumbart. Antagande och förenklingar 
är hur ingenjörer beräknar verkliga situationer då det är omöjligt att ta fram 
exakta värden för alla tänkbara bidrag. För mycket förenkling i 
delberäkningar kan dock leda till försämrad validitet för beräkningen och 
överdimensionering vilket i sin tur leder till oönskade kostnader och negativ 
miljöpåverkan. Eftersom beräkningen utgör en så stor del av arbetet har 
handledningsmöten till stor del behandlat just det. Då vägen till resultatet 
varit svår att själv komma fram till har vägledning av relevanta 
beräkningsmetoder i dessa möten varit viktiga. Kunskap om relevant 
beräkning leder till att mindre tid läggs på framtagning av onödiga data. 
Arbetet kunde effektiviseras om mer planering på frågeställning lagts före 
möten och om varje delberäkning utförts med studiens mål mer i åtanke. 

En svaghet i studien grundar sig i att KL-trä är relativt nytt. Ett förband för 
en KL-trävägg skulle utformas och då specifik skruvförbandsberäkning i 
KL-trä inte fanns tillgänglig användes beräkning för ett skruvförband i 
konstruktionsträ. Skruvens beteende i KL-trä så som utdragsbrott och 
hålkantshållfasthet samt densiteten för träet applicerades i beräkningen. 
Dock togs ingen hänsyn till KL-träskivans fiberriktning eller oregelbundna 
hållfasthet, det vill säga i limskarvarna. En noggrannare uträkning av 
skivans egenskaper borde utföras innan förbandsekvationen användes, 
eventuellt utforma och använda ett modifierat uttryck för beräkning av dess 
kapacitet. 
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8.2 Resultatdiskussion 

Bärförmågan visade sig vara bättre för volymmodulen med KL-trästomme 
än den med regelstomme i alla avseende som undersöktes. KL-träskivan har 
en större tvärsnittsarea än reglarna då skivan är kontinuerlig längs hela 
väggen och reglarna är placerade med ett bestämt centrumavstånd. KL-
träskivan har en mindre tjocklek än regeluppställningen, dock placeras ljud- 
och värmeisoleringen utanpå skivan vilket ger ett stort bidrag till väggens 
totala tjocklek. Då studien baseras sig på volymmoduler med dessa väggar 
som lägenhetsskiljande finns mindre behov av värmeisolerande material. 
Dock krävs ljudisolering för väggen men analys av isolerförmåga av ljud är 
inte inkluderat i denna studie. Om branschen vill använda sig av 
uppbyggnaden för volymmodulens lägenhetsskiljande vägg bör en studie om 
ljudisolering för väggen utföras. 

Figur 37 visar en jämförelse av normalkraften på en bärande vägg i modul 
med KL- respektive regelstomme. 

Figur 37: Normalkraftsdiagram för byggnadens bärande vägg 

Ur Figur 37 går det avläsa att normalkraften på väggen blir större desto 
närmare markplan man är. 

Det framgår också att volymmodulen med KL-trästomme utsätts för en 
större normalkraft, vilket beror på att egentyngden i väggar respektive 
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bjälklag i KL-trä är större. Trots KL-trästommens större egenvikt är 
utnyttjandegraden lägre, därav är den större tyngden för byggnaden inget 
negativt. KL-trä liksom alla träskivor självstabiliserande (Kozarić et al. 
2015) så stag och spikband som visas i Figur 31 bör kunna undvikas. 

För att sammanfoga bjälklag och vägg valdes ett genomgående 
skruvförband. Då ett inhängt bjälklag med förband mot långsida valdes är 
skruvförbandet oberoende av hur stor den vertikala lasten i väggen är och 
påverkas endast av enskilt bjälklags tyngd samt vinden mot gavelsida. 
Kapaciteten i förbandet mellan bjälklag och vägg påverkas genom att 
korrigera skruvlängd och diameter. Dock har skruv en så kort montagetid 
gentemot andra förbandslösningar (Borgström & Fröbel 2017) så det relativt 
stora antalet skruv ses inte som ett problem. 
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9 Slutsatser 

Slutsatser som kan dras utifrån studien är följande: 

 Då en byggnad med fem våningar eller mer uppbyggd av 
volymmoduler med stora dimensioner ska konstrueras är en stomme 
i KL-trä ett bra alternativ ur ett statiskt perspektiv. Både bärförmågan 
mot tryck och böjmoment förbättras avsevärt gentemot användning 
av en träregelstomme.  

 Vid infästning mellan bjälklag och vägg i en volymmodul med KL-
trästomme går det att använda genomgående universalskruv som 
förbindare. Utifrån studien framgår det att 82 skruvar krävs vid en 
volymmodul med givna materialparametrar och dimensioner. Detta 
motsvarar ett ungefärligt c/c-avstånd på 300 mm mellan 
skruvraderna. Dessa skruv klarar att föra vidare nyttig last och 
egentyngd så väl som vindlast. 
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1 Moment- och tvärkraftsdiagram

1.1  Vind på kortsida modul

Illustration av beräknad byggnad samt vartifrån vinden verkar.

≔d 13 mmmm ≔b 4.15 mmmm ≔e =b 4.15 mmmm ≔hmodul 3 mmmm ≔nvåningar 5

≔h =⋅hmodul nvåningar 15 mmmm Referensvindhastighet i Växjö: ≔vb 24 ―
mmmm

ssssKlimatklass II
1.1.1   Vindlaster 

höjd 15 m:

≔qp ((ze)) =+0.82 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

⋅⋅―――――
-h 12 mmmm

-16 mmmm 12 mmmm
(( -0.88 0.82)) ――

kNkNkNkN

mmmm
2

0.865 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

Zon D

≔cpe.10D 0.8 ≔cpi 0.2

＝we ⋅qp ⎛⎝ze⎞⎠ cpe10 <==> ≔we =⋅0.865 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpe.10D 0.692 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

＝wei qp ⎛⎝ze⎞⎠ cpi <==> ≔wei =⋅0.865 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpi 0.173 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wzonD =+we wei 0.865 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

Bilaga B sida         av 44

Sarvit & Skarp

2



Zon E

≔cpe.10E =+-0.5 ――

-―
h

d
1

-5 1
(( +-0.7 0.5)) -0.508

≔cpi 0.2

＝we ⋅qp ⎛⎝ze⎞⎠ cpe10 <==> ≔we =⋅0.865 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpe.10E -0.439 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

＝wei qp ⎛⎝ze⎞⎠ cpi <==> ≔wei =⋅0.865 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpi 0.173 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wzonE =+we wei -0.266 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

≔qvind =+wzonD ⎛⎝-wzonE⎞⎠ 1.131 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

höjd 12 m: ≔h4 13.5 mmmm

≔qp4 ((ze)) =+0.82 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

⋅⋅―――――
-h4 12 mmmm

-16 mmmm 12 mmmm
(( -0.88 0.82)) ――

kNkNkNkN

mmmm
2

0.843 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

Zon D

≔cpe.10D 0.8 ≔cpi 0.2

≔we4 =⋅0.843 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpe.10D 0.674 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wei4 =⋅0.843 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpi 0.169 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wzonD4 =+we4 wei4 0.843 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

Bilaga B sida         av 44

Sarvit & Skarp

3



Zon E

≔cpi 0.2
≔cpe.10E =

⎛
⎜
⎜
⎜⎝

+-0.5 ―――

-―
h4

d
1

-5 1
(( +-0.7 0.5))

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

-0.502

≔we4 =⋅0.843 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpe.10E -0.423 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wei4 =⋅0.843 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpi 0.169 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wzonE4 =+we4 wei4 -0.255 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

≔qvind4 =+wzonD4 ⎛⎝-wzonE4⎞⎠ 1.098 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

höjd 9 m:

≔h3 10.5 mmmm

≔qp3 ((ze)) =+0.78 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

⋅⋅―――――
-h3 10 mmmm

-12 mmmm 10 mmmm
(( -0.82 0.78)) ――

kNkNkNkN

mmmm
2

0.79 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

Zon D

≔cpe.10D 0.8 ≔cpi 0.2

≔we3 =⋅0.79 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpe.10D 0.632 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wei3 =⋅0.79 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpi 0.158 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wzonD3 =+we3 wei3 0.79 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

Bilaga B sida         av 44

Sarvit & Skarp

4



Zon E

≔cpe.10E =

⎛
⎜
⎜
⎜⎝

+-0.3 ――――

-―
h3

d
0.25

-1 0.25
(( +-0.5 0.3))

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

-0.449

≔cpi 0.2

≔we3 =⋅0.79 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpe.10E -0.354 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wei3 =⋅0.79 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpi 0.158 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wzonE3 =+we3 wei3 -0.196 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

≔qvind3 =+wzonD3 ⎛⎝-wzonE3⎞⎠ 0.986 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

höjd 6 m: ≔h2 7.5 mmmm

≔qp2 ((ze)) =+0.67 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

⋅⋅――――
-h2 6 mmmm

-8 mmmm 6 mmmm
(( -0.73 0.67)) ――

kNkNkNkN

mmmm
2

0.715 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

Zon D

≔cpe.10D 0.8 ≔cpi 0.2

≔we2 =⋅0.715 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpe.10D 0.572 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wei2 =⋅0.715 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpi 0.143 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wzonD2 =+we2 wei2 0.715 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
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Zon E

≔cpe.10E =

⎛
⎜
⎜
⎜⎝

+-0.3 ――――

-―
h2

d
0.25

-1 0.25
(( +-0.5 0.3))

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

-0.387 ≔cpi 0.2

≔we2 =⋅0.715 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpe.10E -0.277 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wei2 =⋅0.715 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpi 0.143 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wzonE2 =+we2 wei2 -0.134 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

≔qvind2 =+wzonD2 ⎛⎝-wzonE2⎞⎠ 0.849 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

höjd 3 m: ≔h1 4.5 mmmm

≔qp1 ((ze)) =+0.59 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

⋅⋅――――
-h1 4 mmmm

-6 mmmm 4 mmmm
(( -0.67 0.59)) ――

kNkNkNkN

mmmm
2

0.61 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

Zon D

≔cpe.10D 0.7 ≔cpi 0.2

≔we1 =⋅0.61 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpe.10D 0.427 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wei1 =⋅0.61 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpi 0.122 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wzonD1 =+we1 wei1 0.549 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
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Zon E

≔cpi 0.2
≔cpe.10E =

⎛
⎜
⎜
⎜⎝

+-0.3 ――――

-―
h1

d
0.25

-1 0.25
(( +-0.5 0.3))

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

-0.326

≔we1 =⋅0.61 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpe.10E -0.199 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wei1 =⋅0.61 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpi 0.122 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wzonE1 =+we1 wei1 -0.077 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

≔qvind1 =+wzonD1 ⎛⎝-wzonE1⎞⎠ 0.626 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

markplan: ≔h0 1.5 mmmm

≔qp1 ((ze)) =+0 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

⋅⋅――――
-h0 0 mmmm

-2 mmmm 0 mmmm
(( -0.46 0)) ――

kNkNkNkN

mmmm
2

0.345 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

Zon D

≔cpe.10D 0.7 ≔cpi 0.2

≔we0 =⋅0.345 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpe.10D 0.242 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wei0 =⋅0.935 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpi 0.187 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wzonD0 =+we0 wei0 0.429 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

Zon E

≔cpe.10E -0.3 ≔cpi 0.2

≔we0 =⋅0.345 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpe.10E -0.104 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wei0 =⋅0.935 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
cpi 0.187 ――

kNkNkNkN

mmmm
2

≔wzonE0 =+we0 wei0 0.084 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

≔qvind0 =+wzonD0 ⎛⎝-wzonE0⎞⎠ 0.345 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
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Anm. Den invändiga vindlasten i zon D tar ut den invändiga 
vindlasten i zon E. Dessa tal redovisas i denna beräkning men kan 

Vindlast som verkar på varje bjälklagshöjd.

Vindlast omvandlad till punktlaster i varje bjälklagshöjd.

≔Q6 =⋅⋅qvind 1.5 mmmm b 7.041 kNkNkNkN ≔Q5 =⋅⋅qvind4 3 mmmm b 13.664 kNkNkNkN

≔Q4 =⋅⋅qvind3 3 mmmm b 12.282 kNkNkNkN ≔Q3 =⋅⋅qvind2 3 mmmm b 10.568 kNkNkNkN

≔Q2 =⋅⋅qvind1 3 mmmm b 7.789 kNkNkNkN ≔Q1 =⋅⋅qvind0 1.5 mmmm b 2.148 kNkNkNkN

≔Q =ΣQ 53.492 kNkNkNkN ≔R Q
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1.1.2   Tvärkrafts- och momentdiagram

Snitt i balken dras i bjälklagshöjd att få fram moment- samt 
tvärkraftsdiagram. 

Snitt i takhöjd

Snitt 1 dras i ök 
byggnad, alltså 
Hävarm=0 m--> ≔z1 0

≔M1 =⋅-Q6 z1 0 NNNN ≔V1 =-Q6 -7.041 kNkNkNkN

Snitt i bjälklag 5

≔z2 3 mmmm
Snitt 2.

≔M2 =⋅-Q6 z2 -21.124 ⋅kNkNkNkN mmmm ≔V2 =--Q5 Q6 -20.706 kNkNkNkN

Snitt i bjälklag 4

≔z3 6 mmmm
Snitt 3.

≔M3 =-⋅-Q6 z3 ⋅Q5 z2 -83.241 ⋅kNkNkNkN mmmm ≔V3 =---Q4 Q5 Q6 -32.987 kNkNkNkN
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Snitt i bjälklag 3

≔z4 9 mmmm

Snitt 4.

≔M4 =--⋅-Q6 z4 ⋅Q5 z3 ⋅Q4 z2 -182.203 ⋅kNkNkNkN mmmm ≔V4 =----Q3 Q4 Q5 Q6 -43.555 kNkNkNkN

Snitt i bjälklag 2

≔z5 12 mmmm

Snitt 5.

≔M5 =---⋅-Q6 z5 ⋅Q5 z4 ⋅Q4 z3 ⋅Q3 z2 -312.869 ⋅kNkNkNkN mmmm

≔V5 =-----Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 -51.345 kNkNkNkN

Snitt i bjälklag 1 (markplan)

≔z6 15 mmmm

Snitt 6

≔M6 =----⋅-Q6 z6 ⋅Q5 z5 ⋅Q4 z4 ⋅Q3 z3 ⋅Q2 z2 -466.903 ⋅kNkNkNkN mmmm

≔V6 =------Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 -53.492 kNkNkNkN
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Tvärkraftsdiagram. Momentdiagram.
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1.2  Vind på långsida modul

Illustration av beräknad byggnad samt vartifrån vinden verkar.

1.2.1   Vindlaster 

Då det är samma klimatzon, topografi och byggnadshöjd som i föregående 
beräkning kan karakteristisk vind/m appliceras nedan. Det som ändras är 
bredden på lasten (från 4.15 m till 13 m):

≔d 4.15 mmmm ≔b 13 mmmm
höjd 15 m:

≔qvindx =⋅qvind b 14.705 ――
kNkNkNkN

mmmm

höjd 12 m: Vindlast på bjälklag (höjd 9 m):

≔qvindx4 =⋅qvind4 b 14.268 ――
kNkNkNkN

mmmm
≔qvindx3 =⋅qvind3 b 12.824 ――

kNkNkNkN

mmmm

höjd 6 m: Vindlast på bjälklag (höjd 3 m):

≔qvindx2 =⋅qvind2 b 11.035 ――
kNkNkNkN

mmmm
≔qvindx1 =⋅qvind1 b 8.133 ――

kNkNkNkN

mmmm

markplan:

≔qvindx0 =⋅qvind0 b 4.485 ――
kNkNkNkN

mmmm
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Vindlast omvandlad till punktlaster i varje bjälklagshöjd.

≔Q6 =⋅qvindx 1.5 mmmm 22.058 kNkNkNkN ≔Q5 =⋅qvindx4 3 mmmm 42.803 kNkNkNkN

≔Q4 =⋅qvindx3 3 mmmm 38.473 kNkNkNkN ≔Q3 =⋅qvindx2 3 mmmm 33.105 kNkNkNkN

≔Q2 =⋅qvindx1 3 mmmm 24.4 kNkNkNkN ≔Q1 =⋅qvindx0 1.5 mmmm 6.728 kNkNkNkN

≔Q =ΣQ 97.647 kNkNkNkN ≔R Q

1.2.2   Tvärkrafts- och momentdiagram

Eftersom byggnadshöjden samt bjälklagshöjderna är desamma som föregående 
beräkning så kan de nya krafterna (Q) appliceras i snittekvationerna:

(Höjd: 15 m)

≔M1 =⋅-Q6 z1 0 NNNN ≔V1 =-Q6 -22.058 kNkNkNkN

(Höjd: 12 m)

≔M2 =⋅-Q6 z2 -66.173 ⋅kNkNkNkN mmmm ≔V2 =--Q5 Q6 -64.861 kNkNkNkN

(Höjd: 9 m)

≔M3 =-⋅-Q6 z3 ⋅Q5 z2 -260.755 ⋅kNkNkNkN mmmm ≔V3 =---Q4 Q5 Q6 -103.334 kNkNkNkN
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(Höjd: 6 m)

≔M4 =--⋅-Q6 z4 ⋅Q5 z3 ⋅Q4 z2 -570.756 ⋅kNkNkNkN mmmm ≔V4 =----Q3 Q4 Q5 Q6 -136.438 kNkNkNkN

(Höjd: 3 m)

≔M5 =---⋅-Q6 z5 ⋅Q5 z4 ⋅Q4 z3 ⋅Q3 z2 -980.071 ⋅kNkNkNkN mmmm

≔V5 =-----Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 -160.838 kNkNkNkN

(Höjd: 0 m)

≔M6 =----⋅-Q6 z6 ⋅Q5 z5 ⋅Q4 z4 ⋅Q3 z3 ⋅Q2 z2 ⋅-1.463 103 ⋅kNkNkNkN mmmm

≔V6 =------Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 -167.566 kNkNkNkN

Tvärkraftsdiagram. Momentdiagram.
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2 Lastnedräkning

2.1  Egentyngd

2.1.1   Modul med KL-trästomme

Gavelvägg

≔ρträ 420 ――
kgkgkgkg

mmmm
3

≔ρKLträ 500 ――
kgkgkgkg

mmmm
3

Densitet för KL-trä enligt Stora Enso

≔ρiso 30 ――
kgkgkgkg

mmmm
3

≔ρgips 720 ――
kgkgkgkg

mmmm
3

≔CC600 600 mmmmmmmm ≔ρspån 720 ――
kgkgkgkg

mmmm
3

≔ρljudmatta 155 ――
kgkgkgkg

mmmm
3

≔gspikläkt =⋅⋅―――
0.022 mmmm

CC600
0.07 mmmm ρträ 1.078 ――

kgkgkgkg

mmmm
2

≔gplywood =⋅⋅―――
0.012 mmmm

CC600
0.070 mmmm ρträ 0.588 ――

kgkgkgkg

mmmm
2

≔giso.70 =⋅0.07 mmmm ρiso 2.1 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔gstående.reglar =⋅⋅―――
0.045 mmmm

CC600
0.140 mmmm ρträ 4.41 ――

kgkgkgkg

mmmm
2

≔giso.70.70 =⋅0.14 mmmm ρiso 4.2 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔gKL.trävägg =⋅0.12 mmmm ρKLträ 60 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔bvägg 380 mmmmmmmm
≔ggips =⋅0.015 mmmm ρgips 10.8 ――

kgkgkgkg

mmmm
2

≔gvägg =⋅⎛
⎜
⎝ +++

 ↲+++gspikläkt gplywood giso.70 gstående.reglar
giso.70.70 gKL.trävägg ggips

⎞
⎟
⎠

gggg 0.816 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
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Bjälklag:

≔gparkett =⋅0.014 mmmm ρträ 5.88 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔gspånskiva =⋅0.022 mmmm ρspån 15.84 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔gljudmatta =⋅ρljudmatta 0.02 mmmm 3.1 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔gspånskiva =⋅0.022 mmmm ρspån 15.84 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔greglar =⋅⋅―――
0.045 mmmm

CC600
0.095 mmmm ρträ 2.993 ――

kgkgkgkg

mmmm
2

≔giso.100 =⋅0.1 mmmm ρiso 3 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

(Egenvikt av 25 mm sylodyn 
med cc600 mm försummas)≔gKLträbj =⋅0.221 mmmm ρKLträ 110.5 ――

kgkgkgkg

mmmm
2

≔gbjälklag =⋅⎛⎝ ++++++gparkett ⋅gspånskiva 2 gljudmatta greglar greglar giso.100 gKLträbj⎞⎠ gggg 1.57 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

Modultak:

≔gKLträtak =⋅ρKLträ 0.08 mmmm 40 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

---> ≔gtak =⋅gKLträtak gggg 0.392 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

Lägenhetsskiljande vägg (långsida):

≔ginnervägg =⋅⎛⎝ +⋅ρKLträ 0.07 mmmm ⋅ρiso 0.045 mmmm⎞⎠ gggg 0.356 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

≔qInnervägg =⋅ginnervägg hmodul 1.069 ――
kNkNkNkN

mmmm
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2.1.2   Modul med träregelstomme

Gavelvägg

≔ρträ 420 ――
kgkgkgkg

mmmm
3

≔ρplywood 500 ――
kgkgkgkg

mmmm
3

≔CC300 300 mmmmmmmm

≔ρiso 30 ――
kgkgkgkg

mmmm
3

≔ρgips 720 ――
kgkgkgkg

mmmm
3

≔CC600 600 mmmmmmmm ≔ρspån 720 ――
kgkgkgkg

mmmm
3

≔gspikläkt =⋅⋅―――
0.028 mmmm

CC600
0.07 mmmm ρträ 1.372 ――

kgkgkgkg

mmmm
2

≔gvattläkt =⋅⋅―――
0.050 mmmm

CC600
0.012 mmmm ρträ 0.42 ――

kgkgkgkg

mmmm
2

≔giso9 =⋅0.009 mmmm ρiso 0.27 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔greglar =⋅⋅―――
0.045 mmmm

CC600
0.245 mmmm ρträ 7.718 ――

kgkgkgkg

mmmm
2

≔giso.245 =⋅0.245 mmmm ρiso 7.35 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔greglar45 =⋅⋅―――
0.045 mmmm

CC600
0.045 mmmm ρträ 1.418 ――

kgkgkgkg

mmmm
2

≔giso.45 =⋅0.045 mmmm ρiso 1.35 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔ggips =⋅0.013 mmmm ρgips 9.36 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔ggips =⋅0.013 mmmm ρgips 9.36 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔gvägg.regel =⋅⎛
⎜
⎝ ++++

 ↲+++gspikläkt gvattläkt giso9 greglar
giso.245 greglar45 giso.45 ⋅ggips 2

⎞
⎟
⎠

gggg 0.379 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
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Bjälklag:

≔gparkett =⋅0.010 mmmm ρträ 4.2 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔ggolvgips =⋅0.013 mmmm ρgips 9.36 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔gspånskiva =⋅0.022 mmmm ρspån 15.84 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔greglar =⋅⋅―――
0.045 mmmm

CC600
0.221 mmmm ρträ 6.962 ――

kgkgkgkg

mmmm
2

≔giso.220 =⋅⋅―――
0.555 mmmm

CC600
0.22 mmmm ρiso 6.105 ――

kgkgkgkg

mmmm
2

≔gbjälklag.regel =⋅⎛⎝ ++++gparkett ggolvgips gspånskiva greglar giso.220⎞⎠ gggg 0.416 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

Modultak:

≔ggips =⋅0.013 mmmm ρgips 9.36 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔ggips2 =⋅0.015 mmmm ρgips 10.8 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔ggips3 =⋅0.015 mmmm ρgips 10.8 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔gglespanel =⋅⋅―――
0.07 mmmm

CC600
0.028 mmmm ρträ 1.372 ――

kgkgkgkg

mmmm
2

≔greglar =⋅⋅―――
0.045 mmmm

CC600
0.120 mmmm ρträ 3.78 ――

kgkgkgkg

mmmm
2

≔giso.120 =⋅⋅―――
0.555 mmmm

CC600
0.120 mmmm ρiso 3.33 ――

kgkgkgkg

mmmm
2

≔gplywood =0.012 mmmm ρplywood 6 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔gtak.regel =⋅⎛⎝ ++++++ggips ggips2 ggips3 gglespanel greglar giso.120 gplywood⎞⎠ gggg 0.446 ――
kNkNkNkN

mmmm
2
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Lägenhetsskiljande vägg (långsida):

=ggips2 10.8 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

=ggips2 10.8 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

=gplywood 6 ――
kgkgkgkg

mmmm
2

≔greglar =⋅⋅―――
0.045 mmmm

CC300
0.095 mmmm ρträ 5.985 ――

kgkgkgkg

mmmm
2

≔giso.120 =⋅⋅―――
0.255 mmmm

CC300
0.095 mmmm ρiso 2.423 ――

kgkgkgkg

mmmm
2

≔ginnervägg.regel =⋅⎛⎝ +++⋅ggips2 2 gplywood greglar giso.120⎞⎠ gggg 0.353 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

≔qInnervägg.regel =⋅ginnervägg.regel hmodul 1.059 ――
kNkNkNkN

mmmm
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2.2  Gemensamma förutsättningar oavsett stomme

Långsidan av modulen antas bärande, alltså 

Volymmodulen sedd uppifrån och vilken yta en innervägg tar upp. 

≔lbjälklag =-13 mmmm ⋅2 bvägg 12.24 mmmm nyttig last: ≔qk 2 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

≔bbjälklag =-4.15 mmmm ⋅2 0.07 mmmm 4.01 mmmm ≔b 4.15 mmmm

≔Abjälklag =⋅bbjälklag lbjälklag 49.082 mmmm2

Snölast

Snölast på marken i Växjö: ≔sk 2.0 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

Formfaktor för tak med liten lutning: ≔μ1 0.8

Termisk koefficient för normala tak: ≔Ct 1 Exponeringsfaktor (topografi): ≔Ce 1

Snölast på tak: ≔s ⋅⋅⋅sk μ1 Ce Ct ==> =s 1.6 ――
kNkNkNkN

mmmm
2

Vardera bärande vägg tar upp 
snölasten från halva takbredden: ≔S =⋅s ―

b

2
3.32 ――

kNkNkNkN

mmmm
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2.3  Normalkraft

2.3.1   Modul med KL-trästomme

Linjelast på vägg:

≔qvägg =⋅gvägg hmodul 2.447 ――
kNkNkNkN

mmmm

≔qmodul =+⋅⎛⎝ ++qk gbjälklag gtak⎞⎠ ―――
bbjälklag

2
qInnervägg 9.015 ――

kNkNkNkN

mmmm

Last på takplan (höjd=15 m):

≔qlinjelast.takplan =+⋅gtak ―
b

2
S 4.134 ――

kNkNkNkN

mmmm

≔qlinjelastvägg5 =+qlinjelast.takplan qInnervägg 5.203 ――
kNkNkNkN

mmmm

Last på vägg (höjd=12 m):

≔qlinjelastplan5 =+⋅qmodul ⎛⎝ -nvåningar 4⎞⎠ S 12.335 ――
kNkNkNkN

mmmm

≔qlinjelastvägg4 =+qlinjelastplan5 qInnervägg 13.404 ――
kNkNkNkN

mmmm

Last Bjälklag 4 (höjd=9 m):

≔qlinjelastplan4 =+⋅qmodul ⎛⎝ -nvåningar 3⎞⎠ S 21.349 ――
kNkNkNkN

mmmm

≔qlinjelastvägg3 =+qlinjelastplan4 qInnervägg 22.419 ――
kNkNkNkN

mmmm

Last på bjälklag 3 (höjd=6 m):

≔qlinjelastplan3 =+⋅qmodul ⎛⎝ -nvåningar 2⎞⎠ S 30.364 ――
kNkNkNkN

mmmm

≔qlinjelastvägg2 =+qlinjelastplan3 qInnervägg 31.434 ――
kNkNkNkN

mmmm

Last på bjälklag 2 (höjd=3 m):

≔qlinjelastplan2 =+⋅qmodul ⎛⎝ -nvåningar 1⎞⎠ S 39.379 ――
kNkNkNkN

mmmm
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≔qlinjelastvägg1 =+qlinjelastplan2 qInnervägg 40.448 ――
kNkNkNkN

mmmm

Last på bjälklag 1 (höjd=0 m):

≔qlinjelastplan1 =+⋅qmodul ⎛⎝nvåningar⎞⎠ S 48.394 ――
kNkNkNkN

mmmm

2.3.2   Modul med regelstomme

Linjelast på vägg: ≔qvägg =⋅gvägg.regel hmodul 1.136 ――
kNkNkNkN

mmmm

≔qmodul.regel =+⋅⎛⎝ ++qk gbjälklag.regel gtak.regel⎞⎠ ―――
bbjälklag

2
qInnervägg.regel 6.798 ――

kNkNkNkN

mmmm

Last på takplan (höjd=15 m):

≔qlinjelast.takplan =+⋅gtak.regel ―
b

2
S 4.245 ――

kNkNkNkN

mmmm

≔qlinjelastvägg5 =+qlinjelast.takplan qInnervägg.regel 5.304 ――
kNkNkNkN

mmmm

Last på vägg (höjd=12 m):

≔qlinjelastplan5 =+⋅qmodul.regel ⎛⎝ -nvåningar 4⎞⎠ S 10.118 ――
kNkNkNkN

mmmm

≔qlinjelastvägg4 =+qlinjelastplan5 qInnervägg.regel 11.177 ――
kNkNkNkN

mmmm

Last Bjälklag 4 (höjd=9 m):

≔qlinjelastplan4 =+⋅qmodul.regel ⎛⎝ -nvåningar 3⎞⎠ S 16.916 ――
kNkNkNkN

mmmm

≔qlinjelastvägg3 =+qlinjelastplan4 qInnervägg.regel 17.975 ――
kNkNkNkN

mmmm

Last på bjälklag 3 (höjd=6 m):

≔qlinjelastplan3 =+⋅qmodul.regel ⎛⎝ -nvåningar 2⎞⎠ S 23.713 ――
kNkNkNkN

mmmm

≔qlinjelastvägg2 =+qlinjelastplan3 qInnervägg.regel 24.773 ――
kNkNkNkN

mmmm
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Last på bjälklag 2 (höjd=3 m):

≔qlinjelastplan2 =+⋅qmodul.regel ⎛⎝ -nvåningar 1⎞⎠ S 30.511 ――
kNkNkNkN

mmmm

≔qlinjelastvägg1 =+qlinjelastplan2 qInnervägg.regel 31.571 ――
kNkNkNkN

mmmm

Last på bjälklag 1 (höjd=0 m):

≔qlinjelastplan1 =+⋅qmodul.regel ⎛⎝nvåningar⎞⎠ S 37.309 ――
kNkNkNkN

mmmm

2.3.3   Normalkraftsdiagram

Modul med regelstomme

Modul med KL-trästomme

Normalkraftsdiagram.
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3 Dimensionering

3.1  Dimensionerande krafter

3.1.1   Vindlast på bjälklagshöjd (vind mot kortsida)

≔γd 1.0

≔Qk.1 13.664 kNkNkNkN

≔STRb =⋅⋅γd 1.5 Qk.1 20.496 kNkNkNkN

3.1.2   Vindlast på bjälklagshöjd (vind mot långsida)

≔γd 1.0

≔Qk.1 42.803 kNkNkNkN

≔STRb =⋅⋅γd 1.5 Qk.1 64.205 kNkNkNkN

3.1.3   Vertikal last på långsida vägg (modul med KL-trästomme)

≔γd 1.0 ≔ψ0snö 0.6 ≔ψ0nyttig 0.7

≔Qk.nyttig =⋅4
⎛
⎜
⎝
4.15 ――

kNkNkNkN

mmmm

⎞
⎟
⎠

16.6 ――
kNkNkNkN

mmmm
≔Qk.snö 3.32 ――

kNkNkNkN

mmmm

≔Gk.j.sup =

+

 ↲⋅4
⎛
⎜
⎝

+⋅⎛⎝ +gbjälklag gtak⎞⎠ ―――
bbjälklag

2
qInnervägg

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

+⋅gtak ―――
bbjälklag

2
qInnervägg

⎞
⎟
⎠

21.875 ――
kNkNkNkN

mmmm

≔STRa =++⋅⋅γd 1.35 Gk.j.sup ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0snö Qk.snö ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0nyttig Qk.nyttig 49.949 ――
kNkNkNkN

mmmm

≔STRsnöb =++⋅⋅γd 1.2 Gk.j.sup ⋅⋅γd 1.5 Qk.snö ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0nyttig Qk.nyttig 48.66 ――
kNkNkNkN

mmmm

≔STRnyttigb =++⋅⋅γd 1.2 Gk.j.sup ⋅⋅γd 1.5 Qk.nyttig ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0snö Qk.snö 54.138 ――
kNkNkNkN

mmmm

är dimensionerandeSTRnyttigb
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3.1.4   Vertikal last på långsida vägg (modul med regelstomme)

≔γd 1.0 ≔ψ0snö 0.6 ≔ψ0nyttig 0.7

=Qk.nyttig 16.6 ――
kNkNkNkN

mmmm

=Qk.snö 3.32 ――
kNkNkNkN

mmmm

≔Gk.j.sup.regel =

+

 ↲⋅4
⎛
⎜
⎝

+⋅⎛⎝ +gbjälklag.regel gtak.regel⎞⎠ ―――
bbjälklag

2
qInnervägg.regel

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

+⋅gtak.regel ―――
bbjälklag

2
qInnervägg.regel

⎞
⎟
⎠

13.104 ――
kNkNkNkN

mmmm

≔STRaregel =++⋅⋅γd 1.35 Gk.j.sup.regel ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0snö Qk.snö ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0nyttig Qk.nyttig 38.109 ――
kNkNkNkN

mmmm

≔STRsnöbregel =++⋅⋅γd 1.2 Gk.j.sup.regel ⋅⋅γd 1.5 Qk.snö ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0nyttig Qk.nyttig 38.135 ――
kNkNkNkN

mmmm

≔STRnyttigbregel =++⋅⋅γd 1.2 Gk.j.sup.regel ⋅⋅γd 1.5 Qk.nyttig ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0snö Qk.snö 43.613 ――
kNkNkNkN

mmmm

är dimensionerandeSTRnyttigbregel

3.1.5   Tyngd av ett bjälklag (modul med KL-trästomme)

≔Abjälklag =⋅12.24 mmmm 4.01 mmmm 49.082 mmmm2

≔Gk.KLträ =―――――
⋅gbjälklag Abjälklag

2
38.542 kNkNkNkN ≔Qk.nyttig =――――

⋅Abjälklag qk

2
49.082 kNkNkNkN

≔STRablag =+⋅⋅γd 1.35 Gk.KLträ ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0nyttig Qk.nyttig 103.568 kNkNkNkN

≔STRbblag =+⋅⋅γd 1.2 Gk.KLträ ⋅⋅γd 1.5 Qk.nyttig 119.874 kNkNkNkN
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3.2  Bärförmåga i långsida vägg

3.2.1   Modul med KL-trästomme

Kontroll av tryckspänning: 

Tryckkraft parallellt ytskiktet

Lägenhetsskiljande vägg på 
plan 1 utsätts för: =STRnyttigb 54.138 ――

kNkNkNkN

mmmm

≔Fc.x.d =⋅54.138 kNkNkNkN 0.3 16.241 kNkNkNkN

Ingående brädor är 20+30+20 mm breda, endast 20+20 har fibrer parallellt 
kraftriktningen så endast dessa räknas med. Beräknat på 300 mm vägg blir 
tvärsnittsarean: 

≔Ax.net =⋅0.3 mmmm (( +0.02 0.02)) mmmm 0.012 mmmm2

≔σc.x.d =――
Fc.x.d

Ax.net
1.353 MPaMPaMPaMPa

≔Fc.0.xlay.k 21 MPaMPaMPaMPa ≔γM 1.25 ≔kmod 0.6 <--- Permanent last

≔Fc.0.xlay.d =⋅kmod ―――
Fc.0.xlay.k

γM
10.08 MPaMPaMPaMPa

Krav:   <--OK!≤σc.x.d Fc.0.xlay.d
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Kontroll av stabilitet (mot enbart axiellt tryck): 

≔b 300 mmmmmmmm ≔h 20 mmmmmmmm ≔y 25 mmmmmmmm

≔le =-3 mmmm 0.090 mmmm 2.91 mmmm

≔Ix.net =⋅2 ⎛⎝ ⋅⋅b h y2 ⎞⎠ ⎛⎝ ⋅7.5 106 ⎞⎠ mmmmmmmm4

≔E0.05 7400 MPaMPaMPaMPa ≔β 0.2

＝Nc.oRD ⋅⋅Fc.0.xlay.d Ax.net kc

≔i =
‾‾‾‾‾
――
Ix.net

Ax.net
0.025 mmmm

≔λ =―
le

i
116.4

≔λrel =⋅―
λ

ππππ

‾‾‾‾‾‾‾‾
―――
Fc.0.xlay.k

E0.05
1.974

≔k =0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅β ⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 2.615

≔kc =――――――
1

⎛
⎝ +k ‾‾‾‾‾‾‾‾-k2 λrel

2 ⎞
⎠

0.231

≔Nc.oRD =⋅⋅Fc.0.xlay.d Ax.net kc 27.929 kNkNkNkN

Krav: =Nc.oRD 27.929 kNkNkNkN > =Fc.x.d 16.241 kNkNkNkN <--OK!
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Kontroll av böjmomentkapacitet

＝MRd ⋅⋅fmd W kcrit försummaskcrit

≔fmk 24 MPaMPaMPaMPa

≔fmd =―――
⋅kmod fmk

γM
11.52 MPaMPaMPaMPa

⎛
⎜
⎝
――
150

h

⎞
⎟
⎠

0.2

=
⎛
⎜
⎝
――
150

40

⎞
⎟
⎠

0.2

1.303
＝kh min ≔kh 1.3

1.3               1.3                     =>1.3

≔ymax =―――
70 mmmmmmmm

2
35 mmmmmmmm

≔W =――
Ix.net

ymax

⎛⎝ ⋅2.143 105 ⎞⎠ mmmmmmmm3

≔MRd =⋅⋅fmd W kh 3.209 ⋅kNkNkNkN mmmm

≔STRblång 64.205 kNkNkNkN

=――――
64.205 kNkNkNkN

⋅13 mmmm 3
1.646 ――

kNkNkNkN

mmmm
≔L 3 mmmm ≔q =⋅1.646 ――

kNkNkNkN

mmmm
0.3 0.494 ――

kNkNkNkN

mmmm

≔MEd =――
⋅q L2

8
0.556 ⋅kNkNkNkN mmmm

Krav: =MRd 3.209 ⋅kNkNkNkN mmmm > =MEd 0.556 ⋅kNkNkNkN mmmm <--OK
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Kontroll av kombinerad böjning och axiellt tryck

≤++――
My.Ed

My.Rd

⋅km ――
Mz.Ed

Mz.Rd

⎛
⎜
⎝
―――
Nc.0.Ed

Nc.0.Rd

⎞
⎟
⎠

2

1

≤++⋅km ――
My.Ed

My.Rd

――
Mz.Ed

Mz.Rd

⎛
⎜
⎝
―――
Nc.0.Ed

Nc.0.Rd

⎞
⎟
⎠

2

1 <-- Väljs

≤+⋅km ――
My.Ed

My.Rd

⎛
⎜
⎝
―――
Nc.0.Ed

Nc.0.Rd

⎞
⎟
⎠

2

1 <--- Då inget moment runt z-

axeln finns så försummas ――
Mz.Ed

Mz.Rd

≔My.Ed MEd ≔Nc.0.Ed Fc.x.d ≔km 1

≔My.Rd MRd ≔Nc.0.Rd Nc.oRD

Krav: =+⋅km ――
My.Ed

My.Rd

⎛
⎜
⎝
―――
Nc.0.Ed

Nc.0.Rd

⎞
⎟
⎠

2

0.511 <1 <--OK
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3.2.2   Modul med regelstomme

Kontroll av tryckspänning i en regel: 

Tryckkraft, axiellt tryck.

Lägenhetsskiljande vägg på 
plan 1 utsätts för: =STRnyttigbregel 43.613 ――

kNkNkNkN

mmmm

≔Fcd =⋅43.613 kNkNkNkN 0.3 13.084 kNkNkNkN

Tvärsnittsarean för regeln: 

≔b 0.045 mmmm ≔h 0.095 mmmm

≔A =⋅b h 0.004 mmmm2

≔σcd =――
Fcd

A
3.061 MPaMPaMPaMPa

≔fc.0.k 24 MPaMPaMPaMPa ≔γM 1.3 ≔kmod 0.6

≔fc.0.d =――――
⋅kmod fc.0.k

γM
11.077 MPaMPaMPaMPa

Krav: =fc.0.d 11.077 MPaMPaMPaMPa > =σcd 3.061 MPaMPaMPaMPa <--OK!
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Kontroll av stabilitet i en regel (mot enbart axiellt tryck): 

≔le =-3 mmmm 0.090 mmmm 2.91 mmmm

≔I =――
⋅b h3

12
⎛⎝ ⋅3.215 10-6⎞⎠ mmmm4

≔E0.05 8000 MPaMPaMPaMPa ≔β 0.2

＝Nc.oRD ⋅⋅fc.0.d A kc

≔i =
‾‾
―
I

A
0.027 mmmm

≔λ =―
le

i
106.111

≔λrel =⋅―
λ

ππππ

‾‾‾‾‾
――
fc.0.k

E0.05
1.85

≔k =0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅β ⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 2.366

≔kc =――――――
1

⎛
⎝ +k ‾‾‾‾‾‾‾‾-k2 λrel

2 ⎞
⎠

0.26

≔Nc.oRD =⋅⋅fc.0.d A kc 12.327 kNkNkNkN

Krav: =Nc.oRD 12.327 kNkNkNkN < =Fcd 13.084 kNkNkNkN <--INTE OK!
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Kontroll av böjmomentkapacitet i en regel

＝MRd ⋅⋅fmd W kcrit försummaskcrit

≔fmk 24 MPaMPaMPaMPa

≔fmd =―――
⋅kmod fmk

γM
11.077 MPaMPaMPaMPa

＝kh min
⎛
⎜
⎝
――
150

h

⎞
⎟
⎠

0.2

=
⎛
⎜
⎝
――
150

40

⎞
⎟
⎠

0.2

1.303

1.3               1.3                     =>1.3 ≔kh 1.3

≔W =――
⋅b h2

6
⎛⎝ ⋅6.769 104 ⎞⎠ mmmmmmmm3

≔MRd =⋅⋅fmd W kh 0.975 ⋅kNkNkNkN mmmm

≔STRblång 64.205 kNkNkNkN

=――――
64.205 kNkNkNkN

⋅13 mmmm 3
1.646 ――

kNkNkNkN

mmmm
≔L 3 mmmm

≔q =⋅1.646 ――
kNkNkNkN

mmmm
0.3 0.494 ――

kNkNkNkN

mmmm

≔MEd =――
⋅q L2

8
0.556 ⋅kNkNkNkN mmmm

Krav: =MRd 0.975 ⋅kNkNkNkN mmmm > =MEd 0.556 ⋅kNkNkNkN mmmm <--OK

Bilaga B sida         av 44

Sarvit & Skarp

32



Kontroll av kombinerad böjning och axiellt tryck

≤++――
My.Ed

My.Rd

⋅km ――
Mz.Ed

Mz.Rd

⎛
⎜
⎝
―――
Nc.0.Ed

Nc.0.Rd

⎞
⎟
⎠

2

1

≤++⋅km ――
My.Ed

My.Rd

――
Mz.Ed

Mz.Rd

⎛
⎜
⎝
―――
Nc.0.Ed

Nc.0.Rd

⎞
⎟
⎠

2

1 <-- Väljs

≤+⋅km ――
My.Ed

My.Rd

⎛
⎜
⎝
―――
Nc.0.Ed

Nc.0.Rd

⎞
⎟
⎠

2

1 <--- Då inget moment runt z-

axeln finns så försummas ――
Mz.Ed

Mz.Rd

≔My.Ed MEd ≔Nc.0.Ed Nc.oRD ≔km 1

≔My.Rd MRd ≔Nc.0.Rd Fcd

Krav: =+⋅km ――
My.Ed

My.Rd

⎛
⎜
⎝
―――
Nc.0.Ed

Nc.0.Rd

⎞
⎟
⎠

2

1.458 >1 <-- inte OK
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3.3 Spännningsfördelning i bjälklag

3.3.1   Vind mot kortsida (KL-trästomme)

Tvärkraft i bjälklag från vind mot långsida samt hur spänningsfördelningen, , ser ut längs skivan.τ
≔STRbkort 20.496 kNkNkNkN

Tvärkraften är som störst i bjälklag på plan 5, 
alltså används den kraften som V. Kraften fördelas 
jämnt mellan bjälklag och underliggande modultak:

≔V =――――
20.496 kNkNkNkN

2
10.248 kNkNkNkN

Lastfall 3 ger tvärkraftsindelningen längs bjälklaget: ≔A =⋅0.221 mmmm 4.01 mmmm 0.886 mmmm2

q= Tvärkraften i bjälklaget 
delat på bredden:

＝V q
⎛
⎜
⎝

-―
L

2
x

⎞
⎟
⎠≔V ――――

20.496 kNkNkNkN

4.01≔x 0 ≔q =―――
V

4.01 mmmm
1.275 ――

kNkNkNkN

mmmm

≔V =⋅q
⎛
⎜
⎝

-―――
12.24 mmmm

2
x

⎞
⎟
⎠

7.801 kNkNkNkN

≔x 6.12 mmmm

≔V =⋅q
⎛
⎜
⎝

-―――
12.24 mmmm

2
x

⎞
⎟
⎠

0 kNkNkNkN
≔x 12.24 mmmm

≔V =⋅q
⎛
⎜
⎝

-―――
12.24 mmmm

2
x

⎞
⎟
⎠

-7.801 kNkNkNkN

Tvärkraftsfördelningen i bjälklag.
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＝τmax ⋅――
V

2 I
―
h2

4
<==> ＝τmax ―

3

2
―
V

A
≔τmedelbjklag =―
V

A
-8.802 kPakPakPakPa

≔A ⋅0.221 mmmm 4.01 mmmm

≔τmaxbjklag =―
3

2
―
V

A
-13.203 kPakPakPakPa

≔Fc.0.xlay.k 21 MPaMPaMPaMPa ≔γM 1.25 ≔kmod 0.9

≔Fc.0.xlay.d =⋅kmod ―――
Fc.0.xlay.k

γM
15.12 MPaMPaMPaMPa

>Fc.0.xlay.d τmaxbjklag <--OK

Spänningsfördelning i bjälklag.
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3.3.2   Vind mot långsida vägg (KL-trästomme)

Tvärkraft i bjälklag från vind mot långsida samt hur spänningsfördelningen, , ser ut längs skivan.τ
≔STRblång 64.205 kNkNkNkN

Tvärkraften är som störst i bjälklag på plan 5, 
alltså används den kraften. Kraften fördelas jämnt 
mellan bjälklag och underliggande modultak:

≔V =――――
64.205 kNkNkNkN

2
32.103 kNkNkNkN

Lastfall 3 ger tvärkraftsindelningen längs bjälklaget: ＝V q
⎛
⎜
⎝

-―
L

2
x

⎞
⎟
⎠

q= Tvärkraften i bjälklaget 
delat på bredden: ≔q =―――

V

12.24 mmmm
2.623 ――

kNkNkNkN

mmmm

≔x 0

≔V =⋅q
⎛
⎜
⎝

-―――
12.24 mmmm

2
x

⎞
⎟
⎠

16.051 kNkNkNkN

≔x 6.12 mmmm

≔V =⋅q
⎛
⎜
⎝

-―――
12.24 mmmm

2
x

⎞
⎟
⎠

0 kNkNkNkN

≔x 12.24 mmmm

≔V =⋅q
⎛
⎜
⎝

-―――
12.24 mmmm

2
x

⎞
⎟
⎠

-16.051 kNkNkNkN
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Tvärkraftsfördelningen i bjälklag.

＝τmax ⋅――
V

2 I
―
h2

4
<==> ＝τmax ―

3

2
―
V

A

≔A =⋅0.221 mmmm 12.24 mmmm 2.705 mmmm2

≔τmax =―
3

2
―
V

A
-8.901 kPakPakPakPa

≔τmedel =―
V

A
-5.934 kPakPakPakPa
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≔Fc.0.xlay.k 21 MPaMPaMPaMPa ≔γM 1.25 ≔kmod 0.9

≔Fc.0.xlay.d =⋅kmod ―――
Fc.0.xlay.k

γM
15.12 MPaMPaMPaMPa

>Fc.0.xlay.d τmax <--OK

Spänningsfördelning i bjälklag.

Bilaga B sida         av 44

Sarvit & Skarp

38



3.3.3   Vind mot gavel- respektive långsida vägg (regelstomme)

Spänning i spånskiva

≔τmax
⎛
⎜
⎝
―
3

2

⎞
⎟
⎠

―
FFFF

A

≔τspånskiva =⋅
⎛
⎜
⎝
―
3

2

⎞
⎟
⎠

――――――
20.496 kNkNkNkN

⋅0.022 mmmm 4.01 mmmm
0.348 MPaMPaMPaMPa

≔τspånskiva =⋅
⎛
⎜
⎝
―
3

2

⎞
⎟
⎠

――――――
64.205 kNkNkNkN

⋅0.022 mmmm 12.24 mmmm
0.358 MPaMPaMPaMPa

≔fc.k 10.3 MPaMPaMPaMPa

≔kmod 0.6

≔γM 1.3

≔fc.d =―――
⋅kmod fc.k

γM
4.754 MPaMPaMPaMPa Spånskivans hållfasthet vid tryck

P5 Spånskiva=4.754 MPa

<0.358 MPa 4.754 MPa <--Ok!
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Spänning i plywood

≔τmax
⎛
⎜
⎝
―
3

2

⎞
⎟
⎠

―
FFFF

A

≔τplywood =⋅
⎛
⎜
⎝
―
3

2

⎞
⎟
⎠

――――――
20.496 kNkNkNkN

⋅0.012 mmmm 4.01 mmmm
0.639 MPaMPaMPaMPa

≔τplywood =⋅
⎛
⎜
⎝
―
3

2

⎞
⎟
⎠

――――――
64.205 kNkNkNkN

⋅0.012 mmmm 12.24 mmmm
0.656 MPaMPaMPaMPa

≔fc.k 12 MPaMPaMPaMPa

≔kmod 0.9

≔γM 1.2

≔fc.d =―――
⋅kmod fc.k

γM
9 MPaMPaMPaMPa Plywoodskivans hållfasthet vid tryck

F30 Plywood=9 MPa

<0.656 MPa 9 MPa <--Ok!
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3.4  Dimensionering av bjälklagsbärande skruvförband (KL-trästomme)

lllustration av tänkt skruvförband

Vald skruv: SW-D 8,0 ≔l 160 mmmmmmmm ≔d 8 mmmmmmmm ≔def 5.9 mmmmmmmm ≔fu 797 MPaMPaMPaMPa

3.4.1   Lastkombination

=STRbblag 119.874 kNkNkNkN <--Dimensionerande bjälklagslast

≔STRb ――――
20.496 kNkNkNkN

2
<--Dimensionerande vindlast 

≔F =‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⎛⎝ +STRbblag
2 STRb

2 ⎞⎠ 120.311 kNkNkNkN

3.4.2   Utdragsbärförmåga i KL-träskivans kant:

≔d 8 mmmmmmmm ≔lef 65 mmmmmmmm

＝Fax.Rk ―――――
⋅⋅31 d0.8 lef

0.9

1.5
---> ≔Fax.Rk =―――――

⋅⋅31 80.8 650.9

1.5
⋅4.671 103

≔Fax.Rk 4.671 kNkNkNkN
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3.4.3   Skruvens tvärkraftsbärförmåga (hålkantshållfasthet)

Tvärkraftsbärförmågan för skruv vinkelrätt mot KL-träskivans plan:

＝fh.k ⋅⋅0.019 ⎛⎝def⎞⎠
-0.3 ⎛⎝ρk⎞⎠

1.24

<===>

≔fh.k =⎛⎝ ⋅⋅0.019 5.9-0.3 5001.24⎞⎠ 24.787 [MPa] ≔fh.k1 24.787 MPaMPaMPaMPa

Tvärkraftsbärförmågan för skruv i KL-träskivans kant:

＝fh.k ――
20

‾‾‾def

<==> ≔fh.k =――
20

‾‾‾5.9
8.234 [MPa]

≔fh.k2 8.234 MPaMPaMPaMPa

Anm. Då skruvarnas avstånd överstiger 
14*d, så behövs ingen reduktion.

≔fh.1.k 24.787 MPaMPaMPaMPa ≔t1 70 mmmmmmmm ≔fu 797 MPaMPaMPaMPa =Fax.Rk 4.671 kNkNkNkN
≔t2 90 mmmmmmmm

≔fh.2.k 8.234 MPaMPaMPaMPa ≔deff 5.9 mmmmmmmm ≔β =――
fh.k2

fh.k1
0.332 ≔kmod 0.6

≔γM 1.3

≔My.Rk ⋅⋅0.3 fu deff
2.6

≔My.Rk =⋅⋅0.3 797 5.92.6 ⋅2.414 104 ≔My.Rk ⋅24.14 kNkNkNkN mmmmmmmm
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3.4.4   Enskärigt förband med förbindare av stål

＝FRd ⋅kmod ――
FRk

γM

Följande ekvationer skall beräknas, det som ger minst värde väljs som bärförmåga.

=⋅⋅fh.1.k t1 deff 10.237 kNkNkNkN

=⋅⋅fh.2.k t2 deff 4.372 kNkNkNkN

=+⋅―――――
⋅⋅fh.1.k t1 deff

+1 β

⎛
⎜
⎜⎝

-
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

++β ⋅⋅2 β2
⎛
⎜
⎜⎝

++1 ―
t2

t1

⎛
⎜
⎝
―
t2

t1

⎞
⎟
⎠

2 ⎞
⎟
⎟⎠

⋅β3
⎛
⎜
⎝
―
t2

t1

⎞
⎟
⎠

2

⋅β
⎛
⎜
⎝

+1 ―
t2

t1

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎟⎠

――
Fax.Rk

4
3.966 kNkNkNkN

=+⋅1.05 ―――――
⋅⋅fh.1.k t1 deff

+2 β

⎛
⎜
⎜⎝

-
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

+⋅⋅2 β (( +1 β))
⎛
⎜
⎜⎝
――――――

⋅⋅4 β (( +2 β)) My.Rk

⋅⋅fh.1.k deff t1
2

⎞
⎟
⎟⎠
β

⎞
⎟
⎟⎠

――
Fax.Rk

4
4.221 kNkNkNkN

=+⋅⋅1.05 ―――――
⋅⋅fh.1.k t2 deff

+1 ⋅2 β

⎛
⎜
⎜⎝

-
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

+⋅⋅2 β2 (( +1 β))
⎛
⎜
⎜⎝
――――――――
(( ⋅⋅4 β (( +1 ⋅2 β)))) My.Rk

⋅⋅fh.1.k deff t2
2

⎞
⎟
⎟⎠
β

⎞
⎟
⎟⎠

――
Fax.Rk

4
3.245 kNkNkNkN

=+⋅⋅1.15
‾‾‾‾‾
――

2 β

+1 β
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅2 My.Rk fh.1.k deff ――

Fax.Rk

4
3.326 kNkNkNkN

≔FRk 3.245 kNkNkNkN =F 120.311 kNkNkNkN

≔FRd =⋅kmod ――
FRk

γM
1.498 kNkNkNkN

≔n =――
F

FRd
80.331 Antal skruv enl. enskärigt förband, 82 skruv väljs!

(På varje långsida)

Minsta avstånd

=⋅4 d 0.032 mmmm
＝a1 max 80 mm Då kl-träskivan är 221 mm hög kan 

avståndkravet klaras med stort marginal.=⋅d d ⎛⎝ ⋅6.4 10-5⎞⎠ mmmm2
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Illustration av skruvförbandet mellan bjälklag och vägg.
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