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Sammanfattning 

Dagens planlösningar innebär ofta få innerväggar och högt till tak för att uppnå en 

öppen planlösning. Känslan av en luftig och öppen rumsmiljö förstärks med en ökad 

rumshöjd vilket kan uppnås med saxtakstolar och åstak. Den moderna planlösningen 

medför att innerväggar och bjälklag som vanligtvis stabiliserar ytterväggarna mot 

horisontella laster saknas. 

Uppförandet av prefabricerade enfamiljshus ökade efter första världskriget och är 

även idag ett populärt val bland privatpersoner. Det finns många fördelar med att 

bygga med prefabricerade komponenter, exempelvis kortare byggtider, dock krävs 

att anslutningar är dimensionerade för att klara de påfrestningar som konstruktionen 

utsätts för. 

En gavelkonstruktion på ett prefabricerat enfamiljshus består oftast av två 

väggelement; ett nedre element som har en rektangulär form, och ett övre element, 

den s.k. gavelspetsen, som har en triangulär form. Studien omfattar en undersökning 

av anslutningen mellan dessa båda element i ett fiktivt enplanshus från Myresjöhus 

AB. Huset har en öppen planlösning och är uppbyggt av saxtakstolar vilket innebär 

att stabiliserande byggnadsdelar saknas mot gavelväggen. De horisontella 

vindlasterna ger då upphov till en oacceptabelt stor utböjning på anslutningen som 

därför behöver förstärkas. 

Anslutningens befintliga utformning består av sammansatta konstruktionsträreglar. 

Anslutningens kapacitet undersöks och betraktas då som en horisontell balk med de 

längsgående ytterväggarna som upplag. För längre spännvidder än 1,9 meter är inte 

kapaciteten i konstruktionsvirket tillräcklig. Anslutningen förstärks då med 

horisontella balkar i materialet Kerto-S för att klara aktuella krav i bruks- och 

brottgränstillstånd med en längre spännvidd. Kerto-S används på grund av sina 

högre hållfasthets- och styvhetsegenskaper jämfört med andra trämaterial. Studien 

omfattar även dimensionering av två alternativa lösningar som klarar en längre 

spännvidd med samma utböjningskrav som de befintliga lösningarna klarar.  

I en första alternativ lösning placeras en Kertopelarbalk i mitten av insida vägg. Den 

rumsliga gestaltningen kommer att ändras men med vidare studier som berör 

lastnedräkning kan lösningen möjliggöra användandet av åstak och inte bara 

saxtakstolar för denna konstruktion.  

I en andra alternativ lösning byggs fyra stycken Kertopelarbalkar in i 

väggkonstruktionen. Lasterna omfördelas då från att endast tas upp av den 

horisontella anslutningsbalken till att nu tas upp av pelarbalkarna. Skruvförbandet 

som krävs för att sammanfoga pelarbalkarna mellan det rektangulära väggelementet 

och gavelspetsen är orimligt stort och kräver många skruvar. Det leder till att gips 

inte monteras i fabrik på de ställen där spikplåten ska monteras, och förbindarna 

kräver fler arbetsmoment på byggarbetsplatsen. Vidare studier bör därför 

genomföras för att undersöka om det är mer lönsamt att montera en kontinuerlig 

pelarbalk och utföra ursparningar i anslutningsbalken. 



 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Studien omfattar anslutningen mellan vägg och gavelspets i ett prefabricerat 

enplanshus i trä. Huset är uppbyggt av saxtakstolar och få innerväggar för att 

därigenom erhålla en öppen planlösning. Det medför att stabiliserande 

byggnadsdelar saknas och horisontella vindlaster ger då upphov till oacceptabelt 

stora utböjningsdeformationer på anslutningen.  

Syftet är att undersöka kapaciteten med avseende på moment, vindlast och 

spännvidd i de befintliga lösningarna samt presentera en alternativ lösning som 

skulle kunna vara praktiskt tillämpbar. Utefter detta uppnås målet som är att lyfta 

fram de parametrar som påverkar utböjningen. 

Befintliga lösningar med förstärkning av balkar i materialet Kerto-S som ökar 

böjstyvheten undersöktes och analyserades. Två alternativa lösningar som klarar 

utböjningskravet för en längre spännvidd dimensionerades.  

Den första alternativa lösningen innefattar förutom två horisontella Kertobalkar 

även en invändigt stående Kertopelarbalk som delvis kompenserar för avsaknaden 

av stabiliserande innerväggar. I den andra alternativa lösningen placeras fyra mindre 

Kertopelarbalkar i väggkonstruktionen vilket gör att den horisontella vindlasten 

omfördelas. Gemensamt för de båda lösningarna är att anslutningsbalken fördelar 

vindlasten till en eller flera pelarbalkar som verkar avstyvande för konstruktionen. 

Nyckelord: anslutning, momentstyv, gavelspets, gavelvägg, prefabricering, vindlast. 





 

 

 

Abstract 

This study embrace the connection between wall and gable tip in a prefabricated 

single storey house in a wooden construction. The house is built by scissor trusses 

and few interior walls to achieve open floor plans. This causes that stabilizing 

building components are missing and the effect of horizontal wind loads is causing 

unacceptable large deflection deformation in the connection. An existing solution 

using a Kerto beam which increase the bending stiffness was investigated and 

analyzed.  

The purpose of this work is to examine the capacity in the existing solutions and to 

present an alternative solution that could be practical applicable. With that 

knowledge accomplish the goal that is to emphasize the parameters that affects the 

deflection. 

Two alternative solutions that meets the deflection requirements for a longer span 

were designed. The first alternative solution contains, except for two Kerto beams, 

also an interior standing beam which partly make up for the lack of stabilizing 

interior walls. In the second alternative solution, four smaller columns are located 

inside the wall construction to redistribute the load. Common for the both solutions 

is that the connection beam obtains a smaller span by adding columns which in 

some extent constitute a stabilizing component.  

Nyckelord: Connection, moment stiffness, gable tip, gable wall, prefabricating, wind 

load. 
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1 Introduktion 

Boendemiljön utvecklas i takt med att samhällets värderingar och människors 

utveckling växer fram. Det gäller såväl samhällsutveckling i stort som den enskilde 

personens hem. De senaste decennierna har en öppen planlösning i de moderna 

byggnaderna efterfrågats, såsom att kombinera kök och vardagsrum i ett rum. Den 

öppna planlösningen har även utvecklats ytterligare genom att öppna upp mellan 

våningsplan för att uppnå dubbla rumshöjder (Björk, Reppen & Nordling 2009). 

Konstruktioner som möjliggör högt till tak och stora fönsterpartier ökar också 

känslan av öppenhet genom en ökad rumsvolym och ett större ljusinsläpp. 

Under tidigt 1900-tal började monteringsfärdiga kataloghus, så kallade 

prefabricerade hus, presenteras av hustillverkare (Björk, Reppen & Nordling 2009; 

Lidelöw, Stehn, Lessing & Engström 2015). Prefabriceringen av hus ökade när 

industrialiseringen utvecklades efter första världskriget då det fanns ett stort behov 

av att bygga nya bostäder snabbt (Lidelöw et al. 2015). Mellan åren 1965 och 1975 

utnyttjades tekniken att bygga med prefabricerade komponenter när en miljon 

bostäder skulle uppföras under 10 år, i det s.k. miljonprogrammet (Boverket 2014). 

Samtidigt har byggherrar sedan länge efterfrågat kortare byggtider så att en önskad 

produkt kan erhållas tidigt. Byggandet med prefabricerade komponenter har bidragit 

till att entreprenörer kan leverera bostäder på ett effektivt sätt med kortare 

byggtider. Att bygga med prefabricerade komponenter eller att platsbygga har båda 

sina för- och nackdelar. Prefabricerade komponenter bidrar, utöver kortare 

byggtider, bland annat med att materialspill, stölder och skador kan reduceras samt 

att risken för fuktproblem minimeras eftersom ett tätt hus uppnås fortare 

(Strandberg 2014).  

Dagens öppna planlösningar ställer krav på stabilitet hos de prefabricerade 

elementen. De ska klara av att stå emot både yttre påverkan såsom vind, regn och 

snö men även de permanenta och variabla lasterna inne i byggnaden. De kritiska 

punkterna på ett prefabricerat hus med träelement är främst anslutningarna med de 

tillhörande infästningarna mellan de olika elementen (Santos, De Jesus, Morais & 

Lousada 2009). En mer momentstyv anslutning kan uppnås genom förstärkta 

trämaterial som har ett högre böjmotstånd mot laster (Heiduschke, Kasal & Haller 

2008). Infästningar av byggelement utförs vid monteringen, vars mekaniska 

egenskaper och prestanda kan komma att påverka byggnaden under hela dess 

livslängd.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Vad kunder efterfrågar och typ av brukare är något som beaktas av 

trähustillverkarna (Lessing & Brege 2015). Beroende på önskemål från brukare kan 

husets utformning bli mer komplex såsom exempelvis önskemål om en gestaltning 

med öppen planlösning, det vill säga en planlösning med få innerväggar och rum 

med högt till tak. Både bjälklag och innerväggar har en stabiliserande effekt i 

konstruktionen vilket i det fallet saknas. De horisontella vindlasterna kan då ge 

ökade konsekvenser för byggnaden och ger en större utmaning för konstruktören. I 

de fall när husen byggs med prefabricerade stommar är det därför av stor vikt att 
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anslutningsdetaljer är stabila och noggrant projekterade i ett tidigt skede så att 

montaget på plats kan utföras på ett effektivt och korrekt sätt.  

Myresjöhus tillverkar enfamiljshus i prefabricerade byggelement med trästommar. 

Tillverkningen av byggelementen sker inomhus i fabrik och levereras med lastbil till 

byggarbetsplatser där de sedan monteras. Husgaveln utgörs ofta av ett rektangulärt 

väggelement med tillhörande gavelspets. För att uppnå samverkan mellan båda 

komponenterna behövs därför en konstruktionslösning som innefattar en 

momentstyv infästning mellan det rektangulära väggelementet och gavelspetsen. 

När öppna planlösningar efterfrågas saknas bjälklag och innerväggar som verkar 

stabiliserande mot gaveln. Anslutningen mellan väggelement och gavelspets kräver 

då en högre böjstyvhet för att klara momentbelastning och en acceptabel utböjning. 

I dagsläget applicerar Myresjöhus en eller två Kertobalkar i nederkant gavelspets för 

att förstärka anslutningen. Ett hus med bredare gavel medför en längre spännvidd på 

balken och Kertobalkarnas egenskaper räcker inte till. Gavelväggen tillverkas då i 

stående block som dels har en mindre spännvidd än den horisontella balken och dels 

fördelar den horisontella vindlasten annorlunda. De vertikala blocken kräver dock 

en annan tillverkningsteknik som innefattar handarbete som inte följer fabrikens 

produktionsstandard. Blocken uppnår inte heller en lika hög prefabriceringsgrad 

vilket gör att mer arbete krävs på byggarbetsplatsen vilket inte är att eftersträva1.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att undersöka befintliga lösningar för anslutning mellan det 

rektangulära väggelementet och gavelspetsen som Myresjöhus har idag. I 

undersökningen beaktas anslutningens kapacitet med avseende på moment, vindlast 

och spännvidd. En förbättrad anslutning presenteras för en längre spännvidd. 

Målet är att identifiera och redovisa viktiga parametrar som bör beaktas, vilka 

påverkar och förenklar konstruktionen. 

1.3 Avgränsningar 
Måttbegränsningarna är givna från Myresjöhus och anger de längsta längderna de 

levererar på gavelvägg och långsida vägg samt den största taklutningen. De givna 

förutsättningarna innebär att gavelspetsen erhåller en höjd som inte är möjlig att 

frakta i ett stycke. Då Myresjöhus ambition är att leverera gavelspetsen i ett stycke 

uppkommer problem med avseende på lastbilarnas lastutrymmen. Fraktsvårigheten 

som uppkommer ingår inte i denna studie.  

De enda horisontella, dynamiska lasterna som påverkar infästningen vid 

anslutningen mellan rektangulärt väggelement och gavelspets är de som uppkommer 

på grund av vinden. Köldbryggor, fuktskador, tidsåtgång vid tillverkning och 

montering samt ekonomi tas delvis i beaktande men väger inte lika tungt som de 

mekaniska egenskaperna och prestandan som detaljlösningen har under brott- och 

bruksgränstillstånd. 

                                                      

1 Jenny Sander, statiker Myresjöhus AB, och Carl-Johan Sigfridsson, teknisk chef OBOS 

Sverige AB, muntligt samtal den 4 april 2019. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Ett antal begrepp som är centrala och återkommande i studien förklaras nedan. 

Svenska standarder som följs enligt författningar och allmänna råd vid 

dimensionering av bärverk presenteras. Vidare krävs kännedom och förståelse för 

olika trämaterial och dess egenskaper samt lastpåvekan och lastfördelning genom 

konstruktionen för att kunna utföra beräkningar och analyser av momentstyva 

anslutningar.  

2.1 Definitioner 
Bärverk: Konstruktionsdel i byggnadsverk som har en bärande eller stabiliserande 

funktion.  

Elasticitetsmodul: Kvoten mellan ett materials mekaniska spänning och töjning 

beskriver materialets styvhet angivet i enheten Pascal [Pa]. 

Eurokod: Europagemensamma dimensioneringsregler som verifierar bärförmåga, 

stadga och beständighet för ett byggnadsverk 

Europeiska konstruktionsstandarder, EKS: Föreskriftsserie framtaget av 

Boverket som anger hur eurokoder ska tillämpas efter Sveriges förutsättningar.  

Fanérträ: En träbaserad kompositprodukt av fanér som är sammanlimmade, ofta 

med fanérskiktens fiberriktning orienterade i den färdiga produktens längdriktning. 

Krypning: Deformation som sker under lång tid. 

Momentstyvhet: Förmågan att motverka den eller de krafter som bidrar till 

vridning runt en fast punkt. 

Planelement: Enskilt element i ett byggsystem såsom väggar, bjälklag, tak. 

Prefabricering: Förtillverkning av element i fabriksmiljö. 

Ryggåstak: Takkonstruktion med saxtakstolar som ger en högre rumshöjd. 

Swedish Standards Institute, SIS: Medlemsorganisation som driver och 

samordnar standardiseringar i Sverige. 

Åstak: Tak uppbyggt av bjälkar som vilar på yttervägg och balk vid taknock. Likt 

ett ryggåstak ger konstruktionen en större rymd i rummet. 

2.2 Författningar och allmänna råd för dimensionering av 

bärverk 
Vid dimensionering av konstruktioner följs europeisk standard, Eurokod, som i 

Sverige tillhandahålls av Swedish Standards Institute, SIS. Eurokoderna 

tillsammans med Europeiska konstruktionsstandarder, EKS, utgör det svenska 

regelverket som efterföljs vid verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet för 

ett byggnadsverk. För att anpassa Eurokoderna till Sveriges förutsättningar när det 

gäller levnadssätt, geologi, klimat och säkerhetsnivå görs nationella val som framgår 
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i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:10) om tillämpning av 

europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder). Dessa föreskrifter och allmänna 

råd är uppdelade i tio avdelningar där varje avdelning behandlar en del av Eurokod 

(Boverket 2019). 

De delar i Eurokod som berör aktuell studie är följande: 

• SS-EN 1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 

(SIS 2010a). 

• SS-EN 1991-1-4:2005 Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 1–4: Allmänna 

laster – Vindlast (SIS 2010b). 

• SS-EN 1995-1-1:2004 Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner – 

Del 1–1: Allmänt – Gemensamma regler och regler för byggnader 

(SIS 2009). 

2.2.1 Gränstillstånd 

I dimensioneringsprocessen undersöks bärande byggnadsdelar i bruksgränstillstånd 

såväl som i brottsgränstillstånd beroende på vilken byggnadsdel som dimensioneras. 

Brottsgränstillståndet omfattar säkerheten för personer och bärverket när byggnaden 

går till brott. Bruksgränstillståndet omfattar byggnadens beteende vid normalt 

brukande, bekvämlighet för personer och estetiska aspekter på aktuell byggnadsdel. 

2.2.2 Laster 

En byggnadskonstruktion kan utsättas för permanenta laster, variabla laster och 

olyckslaster under sin livslängd. Gemensamt för lasterna är att de klassas efter sin 

lastvaraktighet. En permanent last belastar konstruktionen under hela dess livslängd 

och betraktas som bunden vilket innebär att dess läge, storlek och riktning är 

bestämd. Permanenta laster kan utgöras av exempelvis egenvikt av bärverk och 

installationer. De variabla lasterna utgörs av nyttig last som beror på byggnadens 

ändamål, samt snölast, vindlast och olyckslast. Variabla laster kan betraktas som 

både bundna och fria. I det fall när de variabla lasterna betraktas som fria är dess 

läge, riktning och storlek inte alltid konstant. Till exempel kan vindlast på tak 

variera oupphörligt mellan vindtryck och vindsug. Detta innebär att konstruktören 

ska undersöka olika fall för den variabla lasten för att fastställa det mest 

ogynnsamma fallet för konstruktionen. De variabla och permanenta lasterna 

benämns som karakteristiska tills de kombinerats med säkerhetsfaktorer, då en 

större dimensionerande last erhålls. 

2.2.3 Lastkombinationer 

De karakteristiska lasterna som belastar en byggnadskonstruktion har ofta olika 

varaktighet och verkar inte alltid samtidigt. Genom att lastkombinera aktuella laster 

med tillhörande kombinationsfaktor Ψ𝑖,𝑖 kan en byggnadsdel optimeras utefter en 

sannolik belastning. Viktigt är också att ta hänsyn till om aktuella laster verkar 

gynnsamt eller ogynnsamt för den berörda byggnadsdelen vilket avgör val av 

lastkombination (SIS 2010a). 

När dimensionerande lasteffekter på bärverksdelar ska bestämmas i 

brottgränstillstånd lastkombineras de karakteristiska lasterna enligt olika 
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lastkombinationer som betecknas STR(a) och STR(b). Gemensamt för både STR(a) 

och STR(b) är hänsynstagandet för konsekvens av brott om bärande delar i 

byggnaden skulle kollapsa. En partialkoefficient 𝛾𝑑 kombineras med respektive last 

som verkar på byggnadsdelarna. Värdet på 𝛾𝑑 varierar beroende på att de olika 

byggnadsdelarna delas in i tre säkerhetsklasser där säkerhetsklass 3 råder vid hög 

risk för allvarliga personskador vid konsekvens av brott. I denna säkerhetsklass 

omfattas bärande och stabiliserande byggnadsdelar i till exempel flerbostadshus där 

många personer förväntas vistas. Säkerhetsklass 2 råder vid normal risk för 

allvarliga personskador och omfattar bärande och stabiliserande byggnadsdelar i 

enfamiljshus samt tak- och bjälklagskonstruktioner där många personer förväntas 

vistas. Säkerhetsklass 1 råder i det fall när liten risk för personskador föreligger vid 

konsekvens av brott, till exempel lätta yttertak (SIS 2010a).  

Skillnaden mellan de båda lastkombinationerna är att vid lastkombinering enligt 

STR(b) undersöks flera fall där respektive variabel last ansätts som huvudlast enligt 

ekvation (2) och denna huvudlast reduceras inte med sin kombinationsfaktor Ψ0,𝑖. 

STR(a) innehåller ingen huvudlast vilket medför att lastkombinationen endast har 

ett fall enligt ekvation (1). Det största av STR(a) och kombinationerna av STR(b) är 

den dimensionerande lasten. När aktuell lasteffekt är mindre än aktuell bärförmåga 

enligt ekvation (3) uppfyller bärverksdelen kraven i brottsgränstillstånd (SIS 2010a).  

 𝑆𝑇𝑅(𝑎) = 𝛾𝑑1.35𝐺𝑘 + ∑ 𝛾𝑑1.5Ψ0,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖>1

 (1) 

 𝑆𝑇𝑅(𝑏) = 𝛾𝑑1.2𝐺𝑘 + 𝛾𝑑1.5𝑄𝑘,𝑖 + ∑ 𝛾𝑑1.5Ψ0,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖>1

 (2) 

Partialkoefficienten 𝛾𝑑 tar hänsyn till byggnadens säkerhetsklass, 𝐺𝑘 [𝑁], [𝑁/𝑚] är 

den permanenta lasten som belastar byggnadsdelen, 𝑄𝑘,𝑖  [𝑁], [𝑁/𝑚] är den eller de 

variabla lasterna och Ψ0,𝑖 är kombinationsfaktorn som tar hänsyn till 

belastningsvaraktigheten. För ekvationerna gäller att alla laster är ogynnsamma. 

 𝐸𝑑 < 𝑅𝑑  (3) 

𝐸𝑑  [𝑁], [𝑁/𝑚] är den aktuella lasteffekten och 𝑅𝑑 [𝑁], [𝑁/𝑚] är den aktuella 

bärförmågan. 

I bruksgränstillstånd erhålls aktuella lasteffekter med hjälp av tre lastkombinationer 

som är en karakteristisk kombination, frekvent kombination och kvasi-permanent 

kombination. Den karakteristiska kombinationen beaktar byggnadens irreversibla 

tillstånd enligt ekvation (4). Lastkombinationen används för att kontrollera att den 

aktuella lasteffekten inte ger upphov till oacceptabla nedböjningar som kan skada 

underliggande stomkomplement. Byggnadsdelarna kontrolleras även i dess 

reversibla tillstånd enligt ekvation (5) med hjälp av den frekventa 

lastkombinationen. Det innebär att eventuella nedböjningar kan återställas, till 

exempel då en byggnad utsätts för korttidsbelastning. Vid kontroll av 
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långtidseffekter undersöks byggnadsdelarna i den kvasi-permanenta kombinationen 

enligt ekvation (6). Ett belastningsfall med långtidseffekt kan innebära en 

träkomponents slutliga långtidsdeformation på grund av krypning.  

 1.0𝐺𝑘 + 1.0𝑄𝑘,1 + ∑ Ψ0,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖>1

 (4) 

 1.0𝐺𝑘 + Ψ1,1𝑄𝑘,1 + ∑ Ψ2,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖>1

 (5) 

 1.0𝐺𝑘 + ∑ Ψ2,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖≥1

 (6) 

Kombinationsfaktorn Ψ1,1 gäller vid tillämpning av den frekventa kombinationen 

och Ψ2,𝑖 gäller vid tillämpning av den kvasi-permanenta kombinationen. De båda 

faktorerna tar hänsyn till belastningsvaraktighet. 

2.2.4 Nedböjningskrav för balkar i bruksgränstillstånd 

Kraven för utböjning på balkar i bruksgränstillstånd kan variera beroende på vilken 

byggnadsdel som kontrolleras samt vilken lastkombination som är aktuell. Enligt 

SIS (2010a) kombineras nedböjningen som orsakas av krypning 𝑤𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝 [𝑚𝑚] med 

den momentana nedböjningen 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡  [𝑚𝑚] som beror på aktuell lastkombination för 

att beräkna den slutliga nedböjningen 𝑤𝑓𝑖𝑛 [𝑚𝑚] som beror på den 

dimensionerande lasten. Hänsyn tas även till eventuell överhöjning på balken då 

nettonedböjningen efter lång tid 𝑤𝑛𝑒𝑡.𝑓𝑖𝑛 [𝑚𝑚] beräknas. Rekommenderade värden 

på nedböjningskrav anges i Tabell 1 (SIS 2009).  

Tabell 1: Rekommenderade nedböjningskrav i bruksgränstillstånd. 

Byggnadsdel Momentan nedböjning, 

winst [m] 

Nettonedböjning, 

wnet.fin [m] 

Slutlig nedböjning, 

wfin [m] 

Balk på två upplag l/300 – l/500 l/250 – l/350 l/150 – l/300 

Konsolbalk l/150 – l/250 l/125 – l/175 l/75 – l/150 

2.2.5 Vindlast på byggnadsfasad och tak 

Vindhastigheten i Sverige varierar, beroende på geografiskt läge, inom intervallet 

21 – 26 𝑚/𝑠. Det karakteristiska hastighetstrycket q𝑝 [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] bestäms utifrån den 

stad som den planerade byggnaden ska uppföras i, byggnadshöjd och terrängtyp. 

Byggnadens terrängtyp beror på hur dess omgivning ser ut. I Eurokod 1 presenteras 

terrängtyp 0 – IV där terrängtyp 0 råder i förhållanden där byggnaden uppförs väl 

exponerat vid till exempel havs- eller kustområden. Terrängtyp IV råder i 

förhållanden där omgivningen är sluten och minst 15 % av arean är bebyggd och de 

befintliga byggnadernas medelhöjd är högre än 15 𝑚. Det karakteristiska utvändiga 

vindtrycket w𝑒 [𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] som angriper byggnaden beräknas enligt ekvation (7) och 

beror på det karakteristiska hastighetstrycket och aktuella formfaktorer för 
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byggnaden. Formfaktorn 𝑐𝑝𝑒 är ett medelvärde som verkar på en 10 𝑚2 yta av 

byggnaden och beror på förhållandet mellan byggnadens höjd, bredd och längd. 

Förhållandet mellan dessa längder utgör zoner för såväl väggar enligt Figur 1 och 

tak enligt Figur 2 (SIS 2010b).  

 𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒)𝑐𝑝𝑒 (7) 

𝑞𝑝 [𝑘𝑁/𝑚2] är det karakteristiska hastighetstrycket som beror på höjden 𝑧𝑒 [𝑚]. 

𝑐𝑝𝑒 är den aktuella formfaktorn för de olika vindzonerna. 

       

a) b) 

Figur 1: Princip på zonindelningar för väggar som i a) visar när vinden angriper långsidan och i b) 

när vinden angriper kortsidan. 

 

   

a)  b) 

Figur 2: Princip på zonindelningar för tak som i a) visar när vinden angriper långsidan och i b) när 

vinden angriper kortsidan. 

Den utvändiga vindlasten kombineras med en inre vindlast som beräknas enligt 

ekvation (8) vilken beror på det karakteristiska hastighetstrycket och en formfaktor. 
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Det karakteristiska hastighetstrycket för invändig vindlast bestäms likt för utvändig 

vindlast utefter stad, byggnadshöjd och terrängtyp. Formfaktorn för invändig 

vindlast beror på byggnadens öppningsareor och dess fördelning över byggnadens 

fasad. Schablonvärden för invändigt över- respektive undertryck (se Figur 3) kan 

användas i de fall det inte anses motiverat eller är möjligt att beräkna en relativ 

öppningsarea. Den invändiga formfaktorn 𝑐𝑝𝑖 kan då ansättas till 0,2 eller -0,3 där 

det mest ogynnsamma av värdena i kombination med den utvändiga vindlasten 

väljes (SIS 2010b).  

 𝑤𝑖 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒)𝑐𝑝𝑖 (8) 

 

a)  b) 

Figur 3: Inre vindtryck, i a) positivt och i b) negativt, som med den mest ogynnsamma kombinationen 

med yttre vindtryck anger den vindlast som verkar på konstruktionen. 

2.2.6 Dimensionering av träkonstruktioner  

När en träkonstruktion dimensioneras följs de dimensioneringsregler som anges av 

Eurokod 5. Att trämaterialet under byggnadens livslängd kommer att påverkas av 

den relativa fuktigheten i dess omgivning beaktas i brottgränstillstånd med 

hållfasthetsmodifieringsfaktor 𝑘𝑚𝑜𝑑. Faktorn tar hänsyn till lastvaraktighetsklasser 

och aktuell klimatklass för byggnadsdelen (SIS 2009).  

Lastvaraktighetsklasser beaktar reduceringen av ett trämaterials hållfasthet över tid 

och kategoriseras i fem klasser utifrån belastningstyp och varaktigheterna 

permanent, långtid, medellång, korttid och momentan (SIS 2009).  

Vidare tillhandahålls tre klimatklasser som beaktar den medelfuktkvot i träslaget 

som den relativa fuktigheten ger upphov till. För byggnadsdelar belägna i en miljö 

där medelfuktkvoten inte överstiger 12 %, till exempel mellanbjälklag eller 

ytterväggar runt uppvärmda utrymmen, gäller klimatklass 1. Klimatklass 2 råder för 

byggnadsdelar i ventilerade utrymmen där medelfuktkvoten inte överstiger 20 % 

och som är skyddade mot nederbörd. Klimatklass 3 råder för byggnadsdelar som är 

exponerade mot nederbörd och har en medelfuktkvot som överstiger 20 %. 

Hållfasthetsreducering av trämaterialet på grund av klassernas gemensamma 

inverkan fastställs alltså av 𝑘𝑚𝑜𝑑 som ofta anges lägre än 1. Undantag finns dock 

för byggnadsdelar i säkerhetsklass 1 och 2 som utsätts för momentana laster där 

hållfastheten istället ökar (SIS 2009).  
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Ytterligare faktorer som påverkar trämaterialets hållfasthet är avvikelser i 

trästyckets geometriska form som bland andra osäkerheter beaktas med 

partialkoefficienten γM. Som horisontella lastfördelande komponenter används ofta 

trästycken som konstruktionsvirke, limträbalkar och fanérbalkar. Gemensamt för 

dessa är att med en ökad tvärsnittshöjd ökar antalet defekter i tvärsnittet, vilka 

benämns som storlekseffekter och behandlas med faktorn 𝑘ℎ. Den dimensionerande 

hållfastheten kan sedan bestämmas enligt ekvation (9) där den karakteristiska 

hållfastheten 𝑓𝑘  [𝑀𝑃𝑎] kombineras med de olika faktorerna (SIS 2009). 

 
𝑓𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑘ℎ ∙

𝑓𝑘

γ𝑀
 (9) 

2.3 Momentbelastning 
När en balk utsätts för en kraft vinkelrätt balkens längdriktning uppstår 

dragspänningar σt och tryckspänningar σc i balkens längdriktning. Två 

kraftresultanter uppkommer från drag- och tryckspänningarna som tillsammans ger 

upphov till ett så kallat böjmoment (Nationalencyklopedin u.å.). En fritt upplagd 

balk belastad av en jämnt utbredd last över sin längd utsätts för maximalt moment 

och nedböjning vid halva längden, se Figur 4.  

 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

Figur 4: Principiell illustration för en fritt upplagd balk som i a) utsätts för en last qk.vägg vilken i b) ger 

upphov till nedböjning och i c) drag- och tryckspänningar i balkens tvärsnitt. 
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2.3.1 Momentkapacitet 

För att uppnå kraven i brottgränstillstånd krävs bland annat att erforderlig 

momentkapacitet är större än momentbelastningen, annars utsätts den berörda 

byggnadsdelen för ett böjbrott. För en träkomponent beror momentkapaciteten av 

geometrisk form och träslagets böjhållfasthet. De geometriska egenskaperna bidrar 

till ett böjmotstånd 𝑊 [𝑚3] runt den berörda axeln enligt ekvation (10) där en ökad 

tvärsnittshöjd medför en exponentiell ökning av böjmotståndet (SIS 2009). 

 
𝑊 =

𝑏 ∙ ℎ2

6
 (10) 

Böjmotståndet beror på bredden 𝑏 [𝑚] på tvärsnittet och tvärsnittets höjd ℎ [𝑚]. 

2.4 Trämaterial och träprodukter 

2.4.1 Trä 

Trä är ett levande material med mycket varierande egenskaper, dels på grund av sina 

anisotropiska egenskaper och dels på grund av sina hygroskopiska egenskaper vilket 

innebär att materialet har olika egenskaper i de olika riktningarna och fuktinnehållet 

varierar med den relativa fuktigheten i omgivningen (Johansson 2016). De 

varierande egenskaperna beror på att trä är ett biologiskt material som har bildats 

under många år och under olika betingelser och skogsbiotoper (Schober et al. 2015). 

Att trämaterialets fuktinnehåll anpassas efter den relativa fuktigheten i omgivningen 

medför att trämaterialets hållfasthet, dimension och beständighet förändras (Svenskt 

trä u.å.a). Det är därför viktigt att fuktskydda trämaterialet så att dess egenskaper 

bibehålls under byggnadens förväntade livslängd.  

2.4.2 Sågat konstruktionsvirke 

Det framställda konstruktionsvirket klassificeras i olika hållfasthetsklasser som 

enligt de flesta virkesstandarder sorteras efter materialets böjhållfasthet. Virkets 

densitet och medelvärde för elasticitetsmodulen samt dess 5-percentilvärde för 

elasticitetsmodulen ska också befinna sig inom angivna gränser för respektive 

hållfasthet (Johansson 2016).  

Ett trämaterials anisotropiska egenskaper beror på den rörstruktur som trädstammen 

är uppbyggd av. Hållfasthets- och styvhetsegenskaper och densitet för 

konstruktionsvirke C24 anges i Tabell 2 (SIS 2016).  

Tabell 2: Karakteristiska hållfasthets- och styvhetsegenskaper och densitet för konstruktionsvirke C24. 

Egenskaper C24 

Böjning parallellt fibrerna, fm,k [MPa] 24  

Tryck parallellt fibrerna fc,0,k [MPa] 21  

Elasticitetsmodul parallellt fibrerna, medelvärde Emean [GPa] 11  

Elasticitetsmodul 5-percentil, E0,05 [GPa] 7,4  

Densitet 5-percentil, ρk [kg/m3] 350  

Densitet medelvärde, ρmean [kg/m3] 420  
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2.4.3 Kerto (Fanérträ) 

Träbaserade konstruktionselement består av en sammansättning av limmat 

konstruktionsvirke. De kan vara tillverkade som balkar, till exempel limträbalkar 

och fanérträbalkar som även kallas Kertobalkar, eller skivor såsom korslimmat trä 

(KL-trä) och plywood. Gemensamt för denna typ av konstruktionselement är att 

tunnare skikt av trä limmas ihop och eventuella defekter i materialet sprids ut så de 

inte samverkar med varandra (Johansson 2016).  

Enligt Cihad Bal och Bektaş (2012) har tillverkningstekniken en fördel då den kan 

användas för att producera storskaliga konstruktionsdelar med en homogen struktur 

men utan den negativa påverkan av defekter som ett homogent trämaterial kan ge. 

Ytterligare en fördel är att storlek och form på elementen går att skapa utefter 

kundens önskemål, vilket skapar förutsättningar för användningsområden som 

kräver långa spännvidder och möjlighet till bågformade konstruktioner. En 

konstruktionsdel utformat med träbaserade konstruktionselement är således 

generellt starkare än en konstruktionsdel av sågat konstruktionsvirke (Johansson 

2016). För hållfasthets- och styvhetsegenskaper och densitet på Kerto-S, se Tabell 3 

(Metsä Wood 2016). 

Tabell 3: Karakteristiska hållfasthets- och styvhetsegenskaper och densitet för fanérträ. 

Egenskaper Kerto-S 

Böjning på lågkant parallellt fibrerna, fm,0,edge,k [MPa] 44  

Tryck parallellt fibrerna fc,0,k [MPa] 35  

Elasticitetsmodul parallellt fibrerna, medelvärde Emean [GPa] 13,8  

Elasticitetsmodul 5-percentil, E0,05 [GPa] 11,6  

Densitet 5-percentil, ρk [kg/m3] 480 

Densitet medelvärde, ρmean [kg/m3] 510 

2.5 Sammansatta balkar 
Målsättningen när en balk konstrueras är att få en så effektiv balk som möjligt 

genom att upprätta tvärsnitt med höga styvhetsegenskaper och som kan bära stor last 

i förhållande till en låg egenvikt (Porteous & Kermani 2007). För en balk utsatt för 

momentbelastning kommer de maximala drag- och tryckspänningar uppkomma i 

balkens underkant respektive överkant. En homogen balk kan då anses vara 

överdimensionerad i detta avseende då spänningarna avtar i takt med att avståndet 

till balkens tvärsnittstyngdpunkt minskar. För en högre utnyttjandegrad på 

tvärsnittet kan material med hög böjstyvhet appliceras i de kritiska zonerna där 

drag- och tryckspänningar är som störst, enligt Figur 5. Enligt Porteous och 

Kermani (2007) kan olika komponenter med olika materialegenskaper kombineras 

och erhåller då en gemensam effektiv böjstyvhet 𝐸𝐼𝑒𝑓 [𝑘𝑁 ∙ 𝑚2] för det 

sammansatta elementet enligt ekvation (11). 
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Figur 5: Sammansatt I-balk med liv och fläns i olika material. 

 
𝐸𝐼𝑒𝑓.𝑧 = ∑(𝐸𝑖 ∙ 𝐼𝑖 +𝛾𝑖 ∙ 𝐸𝑖 ∙ 𝐴𝑖 ∙ 𝑎𝑖

2)

3

𝑖=1

 (11) 

𝐸𝑖  [𝐺𝑃𝑎] är elasticitetsmodul för respektive virkesdel, 𝐴𝑖  [𝑚𝑚2] är tvärsnittsarean 

för respektive virkesdel, 𝐼𝑖  [𝑚𝑚4] är tröghetsmoment för respektive virkesdel och 

𝑎𝑖  [𝑚𝑚] är avståndet från respektive virkesdels tyngdpunkt till den sammansatta 

balkens tyngdpunkt. 𝛾𝑖 är en faktor som tar hänsyn till anslutningseffektiviteten 

mellan elementen och beräknas enligt ekvation (12). 

 𝛾𝑖 = [1 + 𝜋2 ∙ 𝐸𝑖 ∙ 𝐴𝑖 ∙
𝑠𝑖

𝐾𝑖 ∙ 𝑙2
]−1 (12) 

Sträckan 𝑠𝑖  [𝑚𝑚] är avståndet mellan förbindarna, 𝐾𝑖  [𝑁/𝑚𝑚] förskjutningsmodul 

för skjuvningsplan och träskruvsförbindare och 𝑙 [𝑚𝑚] är elementets längd.   

2.6 Stabiliserande byggnadsdelar 
Enfamiljshus uppförs nästan uteslutande med träkonstruktioner vilket innebär att de 

bärande elementen är gjorda av trä. En bärande träkonstruktion kan bestå av en 

massiv trästomme, ett pelar-balksystem eller av regelstomme. Den sistnämnda är 

dominerande vid uppförandet av enfamiljshus och kan antingen platsbyggas eller 

prefabriceras som plan- eller volymelement (Svenskt Trä u.å.b). Planelement i form 

av ytterväggar är ofta beklädda både utvändigt och invändigt med material som 

träpanel utvändigt respektive gips-, spån-, träfiberskivor eller liknande invändigt. 

Beklädnadsskivor förankras i väggreglar och/eller golvbjälkar med skruv- eller 

spikförband som är dimensionerade för att klara av att föra laster vidare i 

konstruktionen. Denna lastöverförande effekt mellan skivor, förband och 

stomsystem innebär att skivverkan uppnås i planelementet, se Figur 6, samtidigt 

som beklädnaden utgör ett ljud- och brandtekniskt skydd för den bärande 

konstruktionen (Sartori & Tomasi 2013). Skivverkan i väggar och bjälklag utnyttjas 

för att stabilisera konstruktionen. 
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Figur 6: Lastöverföring vid skivverkan i ytterväggar och bjälklag (Svenskt Trä 2017a). 

Vindlasten överförs via skivverkan och förband i ytterväggen till bjälklag eller 

grund. Skivverkan i bjälklaget skapar förutsättningen för lasten att föras vidare till 

de underliggande stomstabiliserande innerväggarna. Tryck- och dragkrafter 

uppkommer i respektive väggände vilket skapar ett roterande moment i de fall då de 

stabiliserande innerväggarna är osymmetriskt placerade. För att öka den vridstyvhet 

som krävs för att motverka detta moment behöver stabiliserande innerväggar 

upprättas parallellt vindriktningen (Svenskt Trä 2017b).  

2.7 Prefabricering 
Idén om att förtillverka komponenter har funnits länge, utvecklingen sträcker sig 

från den förtillverkade tegelstenen till väggmodulen. Industrialiseringen av 

byggandet handlar om att flytta så många moment som möjligt som sker på 

byggarbetsplatsen till fabriker. Byggelementen som tillverkas på fabrik levereras till 

byggarbetsplatsen med ambitionen att montering sker så effektivt som möjligt. 

Infästningsmetoder och dylikt är noggrant projekterade i planeringsfasen för ett 

effektivt montage. Detaljer dokumenteras, utvecklas och förbättras utefter 

erfarenheter inför varje byggprojekt (Lidelöw et al. 2015). 

Ett förtillverkat hus med trästomme kan bestå av flera vägg- och bjälklagselement 

som kan ha olika prefabriceringsgrad beroende på önskemål och lämplighet. Olika 

prefabriceringsgrad syftar på att väggelementet förtillverkas som öppet eller slutet. 

Ett öppet väggelement är inte fullt producerat på tillverkningsfabriken utan kan t.ex. 

komma utan fasadytskikt eller invändiga beklädnadsskivor så att arbeten med 

installationer och beklädnader utförs på byggarbetsplatsen. Ett öppet väggelement 

har därför inte lika hög prefabriceringsgrad som ett slutet eftersom det öppna 

elementet kräver fler arbetsmoment på byggarbetsplatsen. Tillverkningen av slutna 

väggelement innebär att de levereras monteringsfärdiga till byggarbetsplatsen och 

endast arbetsmoment som kräver infästning görs på plats (Lidelöw et al. 2015).  

2.7.1 Prefabricering av planelement 

När ett planelement tillverkas på fabrik sker detta stegvis. Planelementet passerar 

olika antal stationer beroende på prefabriceringsgrad. Efter att material levererats till 
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fabriken kan reglar och kortlingar placeras ut med aktuella centrumavstånd på ett 

arbetsbord. När samtliga virkesstycken är placerade i rätt läge sammansätts de med 

hjälp av förbindare. I nästa steg appliceras värmeisolering i respektive regelfack och 

därefter kan väggen fuktspärras och gipsas. Arbetsbordet går sedan att vända så att 

fasadarbeten kan utföras på motstående sida. De färdiga planelementen lastas på en 

lastbil för leverans till byggarbetsplats, se Figur 7. Lastutrymmet är begränsat till 

3×9,6 𝑚 vilket därmed även begränsar storleken på planelementen2. 

 

Figur 7: Leverans av väggelement till byggarbetsplats. 

Tillverkningsprocessen av planelementen är styrd av standardiserade mått och 

förprogrammerade maskiner så att även produktionen på fabrik kan rationaliseras. 

Standardiseringen innebär att exempelvis kundens avvikelser från typhusen inte bör 

vara för stora, samt att anslutningar mellan planelement inte kan omkonstrueras för 

mycket på grund av produktionstekniska skäl2. 

                                                      

2  Jenny Sander, statiker Myresjöhus AB, och Carl-Johan Sigfridsson, teknisk chef OBOS 

Sverige AB, muntligt samtal den 4 april 2019. 



 

15 

 

3 Objektbeskrivning 

Samtlig information i detta kapitel är tillhandahållen av Jenny Sander, statiker, 

Myresjöhus AB, och Carl-Johan Sigfridsson, teknisk chef, OBOS Sverige AB. 

3.1 Hustyp 
Den aktuella byggnaden är ett enplanshus med en öppen planlösning som saknar 

innerväggar vinkelrätt mot gaveln. Längderna utgör de måttbegränsningar som 

Myresjöhus kan erbjuda sina kunder, se Figur 8.  

 

Figur 8: Illustration av hus och anslutningsbalkens läge. Mått angivna i mm. 

De bärande delarna i väggelementen är vertikala reglar med centrumavstånd  

600 𝑚𝑚. Isolering, fuktspärr och plywood eller gips adderas till väggen innan 

fasadpanelen monteras. Gavelväggen är uppbyggd av två slutna komponenter som 

består av ett rektangulärt väggelement och en gavelspets enligt Figur 9. När de två 

komponenterna sammanfogas kan anslutningen betraktas som en horisontell balk 

upplagd på två stöd. Från ytterfasad till centrum av väggregel är måttet 212 𝑚𝑚 

vilket är den punkt som utgör upplaget för anslutningsbalken på respektive sida.  
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Figur 9: Principiell illustration av rektangulärt väggelement med tillhörande gavelspets. 

Taket är uppbyggt av saxtakstolar som ger en invändigt högre takhöjd men leder till 

avsaknaden av bjälklag i anslutningen mellan det rektangulära väggelementet och 

gavelspetsen, se Figur 10. Knutpunkten mellan nedre väggelement och gavelspets är 

därför en särskilt utsatt del av konstruktionen då gavelväggen har få stabiliserande 

byggnadsdelar. Byggnadens saxtakstolar uppförs med ett centrumavstånd på  

1 200 𝑚𝑚 och förankras med erforderliga förbindare och vinkelbeslag på de 

längsgående ytterväggarnas hammarband. Yttertaket består av takpannor, bär- och 

ströläkt och underlagstak med tätskiktsbeklädda plywoodluckor. Underlagstaket är 

monterat på takstolarnas överramar. Innertaket är uppbyggt av glespanel och takgips 

som monteras under takstolarnas underramar. 

 

Figur 10: Byggnad uppförd med saxtakstolar. 
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3.2 Lastfördelning i konstruktionen 
Vertikala laster som verkar på byggnaden tas i första hand upp av byggnadens 

takkonstruktion. Lasten fördelas från takstolarna vidare till de vertikala regelverken 

i de längsgående ytterväggarna och förs vidare ned till grundplattan via syllen. Även 

gavelväggen belastas av viss vertikal last där de vertikala reglarna i gavelspetsen för 

lasterna vidare ned till de vertikala reglarna i de rektangulära väggelementen. 

Eftersom de vertikala reglarna i gavelväggen uppförs på samma läge i båda 

väggelementen antas lasten gå rakt genom anslutningsbalken som därför inte utsätts 

för en nedböjning i vertikal riktning, se Figur 11.  

De horisontella lasterna som utgörs av vindlast kan fördelas i konstruktionen med 

hjälp av skivverkan av underlagstaket. Efter att glespanel och gips monterats under 

saxtakstolarnas underram hjälper även detta till att ta upp horisontella laster. 

Skivverkan uppnås på samma sätt i tvärs- och längsgående ytterväggar när plywood 

eller gips applicerats på de vertikala reglarna. För vertikal och horisontell 

lastfördelning i konstruktionen, se Figur 11. När utböjning av anslutningsbalken i 

gavelväggen undersöks kommer endast påverkan av horisontella laster att beaktas. 

 

Figur 11: Principiell illustration över vertikal och horisontell lastfördelning. 

3.3 Befintliga lösningar 
Om gavelväggen levereras i två delar, rektangulärt väggelement och gavelspets, blir 

anslutningen mellan komponenterna (se Figur 12a) påfrestad vid horisontell 

belastning. Anslutningen mellan komponenterna utgörs av träklossar i C24 som 

sammanfogas med förbindare. Efter att komponenterna sammanfogats kan 

anslutningen mellan komponenterna betraktas som en balk (se Figur 12b) som 

spänner från centrum av de längsgående ytterväggarna. I detta sammanhang har 

gavelväggens bredd stor betydelse eftersom denna avgör balkens spännvidd. När 

spännvidden blir för stor anses anslutningen inte vara tillräckligt momentstyv för att 

klara de utböjningskrav som ställs i bruksgränstillstånd. Konstruktören måste då 

förstärka anslutningen. 
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a)   b) 

Figur 12: Principiell anslutning a) mellan rektangulärt väggelement och gavelspets som i b) betraktas 

som en balk. 

En förstärkning av anslutningen sker genom att öka anslutningsbalkens kapacitet 

med en Kertobalk som appliceras i gavelspetsens nederkant. Även den spänner från 

centrum av de längsgående ytterväggarna likt anslutningsbalken. Kertobalken och 

konstruktionsvirket i den ursprungliga anslutningsbalken samverkar och ger en ökad 

bredd och böjstyvhet på balken, se Figur 13. 

 

Figur 13: Befintlig lösning med en Kertobalk som förstärkning. 

3.4 Förutsättningar 
Terrängtyp 0 och I används i beräkningar enligt Eurokod 1 (SIS 2010a). Terrängtyp 

0 används för att utgå från det värsta läget och terrängtyp I används för att kunna 

jämföra skillnaden i lastpåverkan mellan de båda terrängtyperna.  

Vindhastigheten är 26 𝑚/𝑠 vilket är den högsta vindhastigheten inom Sverige. 

Myresjöhus krav för utböjning i bruksgränstillstånd för gavelväggen är 20 𝑚𝑚 

vilket även gäller för denna studie. 
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4 Metod 

En djupare förståelse för prefabricering av hus uppnåddes genom att studera 

litteratur och tidigare rapporter inom området vilket utgör en kvantitativ ansats för 

studien. Även kvalitativa ansatser har utförts, då i form av besök på såväl fabrik som 

byggarbetsplats. Detaljerad information om anslutningen mellan rektangulärt 

väggelement och gavelspets baserades på primär- och sekundärdata från Myresjöhus 

som presenterade sin befintliga lösning och tillhandahöll aktuella ritningar. För en 

fortsatt analys av detaljlösningen har beräkningar på Myresjöhus befintliga 

anslutningar utförts. Momentbelastning och utböjning i såväl bruks- som 

brottgränsstadie kontrollerades och jämfördes mot de krav som ställs av Myresjöhus 

och Eurokod (SIS 2010b). 

Med utgångspunkt från beräkningarna av den befintliga anslutningen och tidigare 

kunskap om material och dess egenskaper kunde nya lösningar utvecklas som också 

de beräknades och jämfördes med kraven för bruks- och brottgränstillstånd. 

4.1 Litteraturstudie 
Arbetet uppnår validitet genom att artiklar och tidigare utförda laborationer som 

behandlar horisontella laster och dess påverkan på olika konstruktioner har hämtats 

från databaser såsom OneSearch och Science Direct. Det är främst olika lösningar 

för stabilisering av konstruktioner som behandlas i dessa artiklar. Ytterligare 

information om skivverkan och stabilisering har hämtats från bland annat 

TräGuiden som drivs av Svenskt Trä och är en av de största internetbaserade 

kunskapsdatabaserna som behandlar materialet trä och byggandet i trä (Svenskt Trä 

2019). Databasen är baserad på kunskap och erfarenheter från ett flertal 

branschföretag och forskare inom området vilket visar på hög reliabilitet i studien. 

4.2 Fallstudie 
Ett tidigt platsbesök på tillverkningsfabriken gjordes för att få en ökad förståelse för 

hur tillverkning av planelement går till, hur Myresjöhus befintliga tekniska 

konstruktionslösning av anslutningen mellan rektangulärt väggelement och 

gavelspets ser ut och vilka problem som uppstår då befintlig lösning implementeras. 

Tillsammans med kompletterande frågor som ställdes till statiker på Myresjöhus och 

teknisk chef på OBOS utgör detta den primärdata som ligger till grund för 

modelleringen av den befintliga lösningen. Sekundärdata i form av tillhörande 

detaljritningar, planlösning och fasadritning på ett av husen som berörs av 

problemet tillhandahölls för att användas i modellering och beräkningar. 

Primärdatan som hämtades i form av information från fallstudie och samtal kunde 

återfinnas i de ritningar som utgör sekundärdata vilket minimerar risken för att 

validiteten påverkas negativt. För ytterligare förståelse för hur montaget av 

gavelspetsen ser ut utfördes en fallstudie vid resning av ett hus på ett område i 

Växjö. 
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4.3 Beräkning 
Handberäkningar utfördes i enlighet med Eurokod 0, 1 och 5 (SIS 2010a; SIS 

2010b; SIS 2009) som berör dimensioneringsregler, laster och träkonstruktioner. Då 

Eurokod används uppnås en hög reliabilitet på arbetet då samma 

dimensioneringsregler gäller i hela Europa. Den befintliga lösningen och dess 

lastuppställning kontrollerades mot kraven för utböjning i bruksgränstillstånd. 

Alternativa lösningar dimensionerades utifrån samma lastuppställning och 

jämfördes med såväl utböjningskraven som med den befintliga lösningen för att 

kunna beskriva de parametrar som påverkar anslutningen och konstruktionen. 
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5 Genomförande 

Att bygga hus med prefabricerade komponenter är en metod som borgar för ett 

rationellt tillvägagångssätt på byggarbetsplatsen då detaljlösningar kring 

anslutningar är noggrant projekterade i tidigt skede. När författarna arbetade fram 

alternativa lösningar på anslutningsbalken eftersträvades därför en lösning som var 

lika effektivt hanterbar på byggarbetsplatsen.  

5.1 Litteraturstudie 
Sekundärdata som främst berör prefabricerade element, horisontella laster, 

stomstabilisering och skivverkan har samlats in via tidigare artiklar, böcker och 

information från hemsidor. Vetenskapliga artiklar är hämtade från databaser så som 

OneSearch och Science Direct där relevanta sökord användes i sökandet. Den data 

som samlats in om påverkan av horisontella laster kombinerades med böcker och 

elektroniska artiklar från Svenskt Trä som belyser stomstabilisering, 

träbyggnationer och prefabricering. 

5.2 Fallstudie 
Studiebesöket på Myresjöhus huvudkontor den 4 april 2019 innefattade både ett 

möte med två parter på företaget, en statiker och en teknisk chef, samt ett besök i 

tillverkningsfabriken där planelementen tillverkas. Syftet var att få information 

kring det problem de har med anslutningen mellan rektangulärt väggelement och 

gavelspets, samt information över deras befintliga lösningar på problemet och vilka 

förutsättningar som fortsatta studier ska förhålla sig till. Genom att studera 

tillverkningen av planelementen i fabriken kunde anslutningsdetaljen enklare 

visualiseras. Prefabriceringen innebär att tillverkningen är styrd utefter strikta ramar 

vilket också framkom tydligt vid platsbesöket och ligger till grund för utformningen 

av anslutningen. 

För att få en bättre förståelse för byggande med prefabricerade element 

genomfördes ett studiebesök på en arbetsplats den 16 april 2019. Prioritering av 

närvaro vid montage av gavelspetsen på väggblocket gjordes då detta moment var 

det mest relevanta för arbetet.  

5.3 Beräkning och dimensionering av anslutningsdetalj 
Tre befintliga lösningar från Myresjöhus undersöktes i bruksgränstillstånd för att 

beräkna den maximala spännvidden som respektive lösning kräver för att klara 

utböjningskravet. De befintliga lösningarna undersöktes även i brottgränstillstånd 

för en kontroll över att momentkapaciteten och normalkraftskapaciteten var 

tillräcklig. 

Två alternativa lösningar dimensionerades i brott- och bruksgränstillstånd och 

presenteras i form av beräkningar och ritningar. Beräkningarna för samtliga 

lösningar har skett med hjälp av beräkningsprogrammet PTC Mathcad 4.0 och 

ritningarna upprättades i AutoCAD Architecture 2019. Ingående materialdata och 

mått på den befintliga lösningen tillhandahölls av Myresjöhus. 
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5.3.1 Ingångsdata för undersökning och dimensionering 

Anslutningsbalkens längd 𝐿𝑏𝑎𝑙𝑘 beror på gavelväggens längd och upplagen för 

balkens ändar. Upplagen antogs vara i centrum av den bärande 

ytterväggskonstruktionen vilket är 212 𝑚𝑚 in från yttersida vägg.  

Vindhastighet, terrängtyp, bebyggelseort och höjden på byggnadsverket är faktorer 

som påverkar den yttre lasten på ett byggnadsverk. Den för Sverige högsta 

vindhastigheten i kombination med terrängtyp 0 enligt Eurokod 1 (SIS 2010b) 

antogs för att kontrollera anslutningen i det värsta tänkbara fallet då gavelväggen är 

som mest utsatt. Anslutningen kontrollerades även i terrängtyp I för att kunna 

jämföras med det mest utsatta fallet i terrängtyp 0. I jämförelsen kunde avgöras hur 

stor påverkan de olika terrängtyperna har och om en anslutningsdetalj 

dimensionerad i terrängtyp 0 likaväl kan implementeras i terrängtyp I eller om en 

mindre avancerad anslutningsdetalj är tillräcklig för en inte lika utsatt terrängtyp. 

5.3.2 Beräkning av vindlaster och lastkombinationer 

Två fall undersöktes, dels då vinden blåser vinkelrätt mot gaveln och ger en 

tryckande last på anslutningen, och dels då vinden blåser parallellt med gaveln 

vilket ger en sugande lasteffekt på anslutningen. De horisontella lasterna 

kombinerades enligt STR(a) och STR(b) (SIS 2010a) i brottgränstillstånd och gav 

upphov till ett böjmoment i anslutningsbalken. I bruksgränstillstånd kombinerades 

lasterna enligt den karakteristiska kombinationen och den frekventa kombinationen 

och gav upphov till utböjning vinkelrätt fiberriktningen i anslutningsdetaljen. Det 

belastningsfall som gav den största belastningen på anslutningsbalken i respektive 

gränstillstånd användes i efterföljande beräkningar. Se Bilaga 1 och 2 för 

fullständiga beräkningar över lastnedräkning samt befintliga och alternativa 

lösningar. 

5.3.2.1 Belastningsfall 1 – vind angriper gavelvägg 

I det första fallet då vinden blåser vinkelrätt mot gaveln uppstår endast en vindzon, 

det vill säga en jämnt utbredd last enligt Figur 14. Då anslutningen har 

egenskaperna likt en balk kan relevanta lastfall användas vid beräkning av moment 

och utböjning. Vinden som angriper det nedre väggelementet fördelas till 

grundplatta och anslutningsbalk. För denna jämnt utbredda last användes  

ekvation (13) för beräkning av nedböjningen 𝑣.  

 

 

Figur 14: Lastuppställning för vindbelastning mot rektangulärt väggelement. 
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𝑣 =

5 ∙ 𝑞𝑣ä𝑔𝑔 ∙ 𝐿𝑏𝑎𝑙𝑘
4

384 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
 (13) 

Längden på balken 𝐿𝑏𝑎𝑙𝑘  [𝑚] utgörs av längden på gavelväggen, 𝑞𝑣ä𝑔𝑔 [𝑘𝑁/𝑚] är 

vindlasten som angriper väggelementet, 𝐸 är elasticitetsmodulen för det aktuella 

materialet och 𝐼 är tröghetsmomentet för balkens tvärsnitt. 

Vindlasten som angriper gavelspetsen har en trapetsformad lastfördelning, se Figur 

15, på grund av väggytans form. Deformationen 𝑣 som beror på lasten beräknades 

enligt ekvation (14) där 𝑞𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙  [𝑘𝑁/𝑚] är vindlasten som blåser mot gavelspetsen. 

 

 

Figur 15: Lastuppställning för vindbelastning mot gavelspets. 

 
𝑣 =

𝑞𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙 ∙ 𝐿𝑏𝑎𝑙𝑘
4

120 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
 (14) 

Superposition utfördes för den jämnt utbredda lasten och den trapetsformade lasten 

vid beräkning av den totala nedböjningen. En jämförelse med kraven för nedböjning 

i bruksgränstillstånd utfördes därefter. 

5.3.2.2 Belastningsfall 2 – vind angriper långsida 

I det andra fallet då vinden blåser vinkelrätt mot långsidan uppkommer två 

vindzoner på gavelväggen. Anslutningsbalken blir då påverkad av två olika stora 

utbredda laster där endast det största värdet av lasten användes för beräkning av 

nedböjning. Det största värdet antogs dels för att beräkningarna skulle utgå från det 

värsta fallet och dels för att förenkla lastfallen som användes vid beräkning av 

utböjningen. Likt belastningsfall 1 kommer vindlasten i belastningsfall 2 att fördelas 

som en jämnt utbredd last och en trapetsformad last. Ekvation (13) och (14) kan 

således användas för vindlast som angriper både parallellt och vinkelrätt 

gavelväggen. 

Utöver den jämnt utbredda lasten och den trapetsformade lasten tillkommer även en 

normalkraft som beror på långsidornas vindbelastning.  
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5.3.3 Undersökning av befintliga lösningar 

I de tre befintliga lösningarna uppnås inte kraven för utböjning i bruksgränstillstånd 

eller momentbelastning i brottgränstillstånd med spännvidden 9,834 𝑚. En lägre 

spännvidd som klarar de krav som ställs beräknades för de befintliga lösningarna 

med hjälp av ekvationerna (13), (14) och passningsräkning. 

5.3.4 Dimensionering av alternativ lösning 1 

Den första alternativa lösningen utgår från anslutningsbalkens originalutförande 

med konstruktionsvirke. En förstärkning av anslutningen med två balkar av 

materialet Kerto-S tillämpades samt en invändig pelarbalk i samma material. Den 

invändiga pelarbalken är ledat infäst i grundplattan och takstolens underram. 

Pelarbalken verkar stabiliserande mot gavelväggen och hjälper därmed till att ta upp 

och att fördela vindlaster. Materialet Kerto-S valdes på grund av sin högre 

böjhållfasthet bland trämaterial. Av pelarbalken tillkom nu en punktlast 𝑅 på 

anslutningsbalken, se Figur 16. Utböjningen 𝑣 för en tvåstödsbalk belastad med en 

punktlast beräknades enligt ekvation (15).  

 
Figur 16: Anslutningsbalk belastad med utbredda laster och punktlast. 

 
𝑣 =

𝑅 ∙ 𝐿𝑏𝑎𝑙𝑘
3

48 ∙ 𝐸𝐼𝑒𝑓
 (15) 

𝑅 är reaktionskraften från pelarbalken och 𝐸𝐼𝑒𝑓 är den effektiva böjstyvheten för 

kombination med olika material. 

Punktlasten är en reaktionskraft från pelarbalken som uppkommer på grund av att 

gavelväggen är utsatt för en belastning och den horisontella balken tenderar att 

deformeras i en utböjning. Reaktionskraften motverkar de två utbredda vindlasterna 

som angriper gavelväggen, varför utböjningsekvation (15) sattes lika med 

utböjningsekvationerna (13) och (14). Därigenom kunde värdet på reaktionskraften 

𝑅 brytas ut och beräknas.  

Reaktionskraften 𝑅 som verkar på anslutningsbalken ger i sin tur upphov till en 

punktlast på pelarbalken som är lika stor. Reaktionskraften kan därför användas i 

beräkningen för utböjningen 𝑣 på en ledat infäst pelare (se Figur 17) enligt  

ekvation (16).  
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Figur 17: Ledat infäst pelare osymmetriskt belastad med en punktlast. 

 
𝑣 =

𝑅 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑏2

3 ∙ 𝐸𝑘𝑒𝑟𝑡𝑜 ∙ 𝐼𝑝 ∙ 𝐿𝑝
 (16) 

Punktlasten 𝑅 är i storleksordning som reaktionskraften, 𝑎 och 𝑏 är avståndet från 

vänster respektive höger upplag till punktlasten. 𝐸𝑘𝑒𝑟𝑡𝑜  är elasticitetsmodulen för 

materialet Kerto-S, 𝐼𝑝 är tvärsnittets tröghetsmoment för pelarbalken och 𝐿𝑝 är 

pelarbalkens längd från upplag till upplag. 

En kontroll i brottgränstillstånd gjordes över den maximala momentbelastningen i 

fälten mellan pelarbalk och upplag som inte får överskrida momentkapaciteten. 

Utböjning i bruksgränstillstånd som sker i fälten då en punktlast verkar i mitten av 

anslutningsbalken kontrollerades också mot kraven som ställs för utböjning i 

bruksgränstillstånd. 

När vinden angriper långsidan av byggnaden blir anslutningsbalken även påverkad 

av en normalkraft enligt Figur 18. Normalkraftens axiella tryck kombineras med 

böjmomentet enligt ekvation (17) för kontroll av att balken inte går till brott. 
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Figur 18: Balk belastad med utbredd last, punktlast och normalkraft. 

 𝑀𝑦.𝐸𝑑

𝑀𝑦.𝑅𝑑
+

𝑁𝑐.0.𝐸𝑑

𝑘𝑐.𝑦 ∙ 𝑁𝑐.0.𝑅𝑑
≤ 1 (17) 

Det aktuella momentet 𝑀𝑦.𝐸𝑑 [𝑘𝑁𝑚] uppkommer från lasten. Den aktuella 

momentkapaciteten 𝑀𝑦.𝑅𝑑  [𝑘𝑁𝑚] beror på ingående värden på tvärsnitt och 

hållfasthetsegenskaper för balken. 𝑁𝑐.0.𝐸𝑑 [𝑘𝑁] är normalkraften som beror på 

vindens påverkan på husets långsida, 𝑁𝑐.0.𝑅𝑑  [𝑘𝑁] är balkens dimensionerande 

bärförmåga vid tryck parallellt fiberriktningen och 𝑘𝑐.𝑦 är en faktor som tar hänsyn 

till vippning vilket ansätts till 1,0 i detta fall då balken är stagad mot vippning i  

y-led. 

Normalkraften ger även upphov till skjuvning i förbindaren (se Figur 19) mellan 

konstruktionsvirke och Kertobalk i anslutningsbalken. För en samverkan i balken 

krävs det att förbindarna har tillräcklig kapacitet för att inte det rektangulära 

väggelementet och gavelspetsen ska skjuvas. Istället ska lasterna mellan elementen 

överföras för att samverkan ska råda.   

 
Figur 19: Förbindare som sammanfogar den övre Kertobalken med konstruktionsvirket i 

anslutningsbalken. 

5.3.5 Dimensionering av alternativ lösning 2 

Fyra Kertopelarbalkar beräknas stå ledat infästa i väggkonstruktionen med ett 

centrumavstånd på 2 400 𝑚𝑚. Pelarbalkarna antas byggas in i respektive 

planelement på tillverkningsfabriken. I det rektangulära väggelementet spänner 

pelarbalkarna från syllen upp till underkant anslutningsbalk. I gavelspetsen spänner 

pelarbalkarna från överkant anslutningsbalk till takstolens underram. Pelarbalkarna i 

de båda väggelementen sammanfogas sedan med spikplåtar och skruv på 

byggarbetsplatsen för att verka som en kontinuerlig pelarbalk (se Figur 20). 
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Anslutningsbalken är likt tidigare uppbyggd av konstruktionsvirke förstärkt med två 

horisontella balkar av Kerto-S.  

 

 

Figur 20: Illustration över väggkonstruktion med en anslutningsbalk och fyra pelarbalkar. 

Vindlasten angriper panelen som fördelar lasten via förband till de vertikala reglarna 

och därifrån vidare till anslutningsbalk, syll och takstol. Vindlasten som påverkar 

anslutningsbalken fördelas till pelarbalkarna via skruvförbandet. Pelarbalken blir 

således utsatt för en punktlast enligt Figur 21. Utböjningen som uppkommer av 

punktlasten beräknades med ekvation (16). 

 

Figur 21: Ledat infäst pelarbalk belastad med en punktlast. 
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6 Resultat 

I resultatet behandlas vindlast, utböjning och tillämpbara spännvidder. Den vindlast 

som blev dimensionerande för anslutningsbalken presenteras i nedanstående 

underrubriker.  

6.1 Dimensionerande belastningsfall 
Två belastningsfall som beror på vindens riktning i förhållande till byggnadsverket 

kontrollerades. Belastningsfall 1 är när vinden angriper gavelväggen. Belastningsfall 

2 är när vinden istället angriper byggnadens långsida.  

Vindtrycket 𝑤𝑒 beräknades med avseende på formfaktorerna och det karakteristiska 

hastighetstrycket 𝑞𝑝. Resultaten av det största vindtrycket för respektive 

belastningsfall och terrängtyp som undersöktes presenteras i Tabell 4. Ur tabellen 

framgår att vindtrycket är störst i belastningsfall 2 vilket är dimensionerande. För 

fullständiga beräkningar se Bilaga 1.  

Tabell 4: Karakteristiskt vindtryck för belastningsfall 1 och 2 samt terrängtyp 0 och terrängtyp I. 

Karakteristiskt 

vindtryck we 

Belastningsfall 1, 

terrängtyp 0 

Belastningsfall 2, 

terrängtyp 0 

Belastningsfall 1, 

terrängtyp I 

Belastningsfall 2, 

terrängtyp I 

we [kN/m2] 0,819 – 1,351 0,746  – 1,232 

6.2 Lastkombinationer 
Två olika lastfall användes i beräkningarna. Det ena lastfallet gäller för vindlasten 

som belastar det rektangulära väggelementet då denna last är jämnt utbredd. 

Bidraget av vindlasten från gavelspetsen togs i beaktande genom det andra lastfallet 

där lasten är trapetsformad. För samma förutsättningar presenteras således två olika 

laster, en för det rektangulära väggelementet och en för gavelspetsen. Fullständiga 

beräkningar för de olika lastfallen och för lastkombinationer presenteras i Bilaga 1. 

6.2.1 Bruksgränstillstånd 

I bruksgränstillstånd kombineras lasterna enligt ekvationerna (4) och (5) som är de 

karakteristiska och frekventa kombinationerna. Lasteffekten enligt de båda 

kombinationerna för terrängtyp 0 och I redovisas i Tabell 5. 

Tabell 5: Dimensionerande värden för lasteffekt i bruksgränstillstånd för terrängtyp 0 och 1. 

 

Lastfall 

Karakteristisk 

kombination,  

terrängtyp 0 

[kN/m] 

Frekvent 

kombination, 

terrängtyp 0 

[kN/m] 

Karakteristisk 

kombination,  

terrängtyp I 

[kN/m] 

Frekvent 

kombination, 

terrängtyp I 

[kN/m] 

Rektangulärt 

väggelement 
2,169 0,434 1,977 0,395 

Gavelspets 2,237 0,447 2,040 0,408 
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6.2.2 Brottgränstillstånd 

Vindlasten kombineras enligt ekvationerna (1) och (2) i brottgränstillstånd. De båda 

kombinationerna presenteras i Tabell 6 för de aktuella terrängtyperna. Ur tabellen 

framgår att STR(b) är dimensionerande på grund av sina högre värden. 

Tabell 6: Dimensionerande värden för lasteffekt i brottgränstillstånd för terrängtyp 0 och I. 

 

Lastfall 

STR(a),  

terrängtyp 0 

[kN/m] 

STR(b),  

terrängtyp 0 

[kN/m] 

STR(a),  

terrängtyp I 

[kN/m] 

STR(b),  

terrängtyp I 

[kN/m] 

Rektangulärt 

väggelement 
0,888 2,960 0,810 2,699 

Gavelspets 0,916 3,054 0,835 2,784 

6.3 Utböjningsdeformationer med aktuella spännvidder 
Utböjningarna 𝑣 och spännvidderna 𝑙 för anslutningsbalkens befintliga och 

alternativa lösningar presenteras i Tabell 7 för beräkning i både terrängtyp 0 och 

terrängtyp I. 

Tabell 7: Resultat över anslutningarnas nedböjning och spännvidd i terrängtyp 0 och I. 

Anslutnings-

lösning 

Utböjning, 

terrängtyp 0  

v0 [mm] 

Spännvidd, 

terrängtyp 0  

l0 [m] 

Utböjning, 

terrängtyp I  

v1 [mm] 

Spännvidd, 

terrängtyp I  

l1 [m] 

Befintlig 1 7,3  1,9  8,2  2,0  

Befintlig 2 19,5  4,25  19,6  4,35 

Befintlig 3 19,5  4,95  19,4  5,05  

Alternativ 1 19,7  9,834  18,0  9,834  

Alternativ 2 19,8  9,834  18,1  9,834  

6.3.1 Befintlig lösning 1 

Anslutningen mellan väggblock och gavelspets är uppbyggd av konstruktionsvirke 

C24. Två stycken komponenter med måtten 45×85 𝑚𝑚 samverkar och utgör 

anslutningsbalken.  

Momentbelastningen och utböjningskravet 20 𝑚𝑚 uppnås om spännvidden på 

anslutningsbalken minskas till 1,9 𝑚 i terrängtyp 0. I terrängtyp I klarar balken en 

spännvidd på 2,0 𝑚, se Bilaga 1. 

6.3.2 Befintlig lösning 2 

En befintlig lösning som Myresjöhus tillämpat är att placera en Kertobalk med 

dimensionen 45×220 𝑚𝑚 i gavelspetsens underkant, dikt an anslutningsbalken.  

Momentbelastningen och utböjningskravet 20 𝑚𝑚 uppnås om spännvidden på 

anslutningsbalken minskas till 4,25 𝑚 för terrängtyp 0 och 4,35 𝑚 för terrängtyp I.  

6.3.3 Befintlig lösning 3 

Den tredje befintliga lösningen innebär en förstärkning med ytterligare en Kertobalk 

(45×220 𝑚𝑚) så totalt två stycken Kertobalkar utnyttjas. 
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Momentbelastningen och utböjningskravet 20 𝑚𝑚 uppnås om spännvidden på 

anslutningsbalken minskas till 4,95 𝑚 i terrängtyp 0. I terrängtyp I klarar balken en 

spännvidd på 5,05 𝑚, se Bilaga 1. 

6.3.4 Alternativ lösning 1 

I en alternativ lösning med två stycken balkar av Kerto (45×220 𝑚𝑚) förstärks de 

med en invändig pelarbalk av Kerto med dimensionen 140×300 𝑚𝑚. 

Utböjningen i terrängtyp 0 blir 19,7 𝑚𝑚 och i terrängtyp I blir utböjningen 

18,0 𝑚𝑚, se Bilaga 2. 

6.3.5 Alternativ lösning 2 

Genom att placera fyra pelarbalkar av Kerto (110×220 𝑚𝑚) i väggkonstruktionen 

som är ledat infäst i grundplatta och takstol erhålls en utböjning i terrängtyp 0 på 

19,5 𝑚𝑚. Utböjningen i terrängtyp I blir 17,8 𝑚𝑚, se Bilaga 2. 

Spikplåtarna för de två mest belastade pelararbalkarna har dimensionen 

3×90×3478 𝑚𝑚 med totalt 440 stycken förbindare per pelarbalk. Förbindaren är en 

träskruv med dimensionen 6×80 𝑚𝑚, se Bilaga 2. 
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7 Analys av resultat 

Alla lösningar har kvar utformningen med klossar av konstruktionsvirke för att 

underlätta den produktionsteknik som används i dagens produktion och montering 

av väggelement. Det anses även lämpligt att beräkna vindlaster upp till takstolens 

underram då beklädnaden mellan underramarna kan fördela de horisontella lasterna 

genom skivverkan (Sartori & Tomasi 2013). Av den anledningen ansågs 

gavelväggen avstyvad i höjd med undertaket vilket resulterade i en gynnsam effekt 

då belastningsarean på anslutningsbalken minskade.  

7.1 Lastkombinationer 

7.1.1 Bruksgränstillstånd 

Ur Tabell 6 framgår att den karakteristiska kombinationen ger ett högre 

dimensionerande vindtryck, oavsett terrängtyp, jämfört med den frekventa 

kombinationen som är avsevärt lägre. I arbetet undersöktes därför de befintliga 

lösningarna och de alternativa lösningarna i bruksgränsstillstånd med avseende på 

den karakteristiska kombinationen. Denna kombination används vid irreversibla 

tillstånd och beaktar i detta arbete att intilliggande stomkomplement mot 

gavelväggen inte ska ta skada. Den frekventa kombinationen ska användas vid 

reversibla tillstånd, till exempel vid korttidsbelastning såsom vindlast. Användning 

av den frekventa kombinationen är mer relevant då vindlast är en variabel 

korttidslast och då gavelväggen saknar intilliggande stomkomplement. Det innebär 

att studien är baserad på en högre lasteffekt i bruksgränstillstånd än vad som anses 

vara rimligt.   

De aktuella lasteffekterna i bruksgränstillstånd jämförs med Myresjöhus 

utböjningskrav på 20 𝑚𝑚 oavsett spännvidd på anslutningsbalken. Enligt de 

rekommenderade värdena för nedböjning i bruksgränstillstånd som tillhandahålls av 

SIS (2009) bör utböjningen inte överskrida ett värde mellan 𝐿/500 och 𝐿/300 för 

en balk upplagd på två stöd. Utböjningskraven varierar därmed med spännvidden på 

balken vilket ger ett betydligt lägre krav för utböjningen på en kortare balk. Kravet 

som varierar med längden bör tas i beaktande vid undersökningen av de befintliga 

lösningarna som har en relativt kort spännvidd sett till studiens förutsättningar.  

7.1.2 Brottgränstillstånd 

När såväl befintliga som alternativa lösningar undersöktes i brottgränstillstånd blev 

lastkombinationen STR(b) dimensionerande, se Tabell 7. Eftersom vindlasten var 

den enda variabla lasten betraktades denna som huvudlast och därav användes ingen 

reduktionsfaktor. De variabla lasterna i STR(a) kombineras alltid med respektive 

reduktionsfaktor då ingen huvudlast ansätts och en betydligt lägre lasteffekt 

beräknas, vilket framgår i Tabell 7.   

7.2 Befintlig lösning 1 
Den första befintliga lösningen som består av konstruktionsvirke C24 klarar kraven 

för utböjning och momentbelastning i bruks- och brottgränstillstånd med 
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spännvidden 1,9 𝑚 samt 2,0 𝑚 i terrängtyp 0 respektive I. Jämfört med de andra två 

befintliga lösningarna behöver den första befintliga lösningen en lägre spännvidd för 

att kraven för utböjning och momentkapacitet ska uppfyllas. I detta fall blev 

utböjningen 7,3 𝑚𝑚 i terrängtyp 0 när anslutningsbalkens spännvidd är 1,9 𝑚 vilket 

är betydligt lägre än Myresjöhus utböjningskrav på 20 𝑚𝑚. Anledningen är att krav 

på normalkrafts- och momentkapacitet i brottgränstillstånd var avgörande vid 

undersökningen. Däremot uppfylls inte utböjningskraven i bruksgränstillstånd enligt 

normen (SIS 2009) som är lägre än 20 𝑚𝑚 för den aktuella spännvidden.  

Den lägre spännvidden som krävs för att uppnå kraven beror på att 

konstruktionsvirket innehar lägre värden på egenskaper som elasticitetsmodul och 

böjhållfasthet. En annan faktor som påverkar är att höjden, som tas i anspråk när 

anslutningsbalken undersöktes, endast är 90 𝑚𝑚 av produktionstekniska skäl.   

7.3 Befintlig lösning 2 och 3 
Den åtgärd som Myresjöhus tagit fram för att minska utböjningen och därmed klara 

en längre spännvidd på gavelväggen baseras på att Kertobalken har ett högre 

böjmotstånd. Det innebär att befintlig lösning 2 och 3 klarar av att ta upp en större 

horisontell last jämfört med lösningen med enbart konstruktionsvirke. Heiduschke, 

Kasal och Haller (2008) hävdar att genom förstärkta trämaterial kan en mer 

momentstyv anslutning uppnås, vilket bekräftas då en Kertobalk används för just 

detta ändamål i både den andra och tredje befintliga lösningen. Med en Kertobalk i 

kombination med det befintliga konstruktionsvirket kan spännvidden ökas från 

1,9 𝑚 till 4,25 𝑚 i terrängtyp 0 och från 2,0 𝑚 till 4,35 𝑚 i terrängtyp I, med 

godkänt krav på utböjningsdeformation och momentbelastning. Genom att 

implementera två Kertobalkar istället för en, vilket är Myresjöhus tredje befintliga 

lösning, kan spännvidden ökas ytterligare. Från 4,25 𝑚 till 4,95 𝑚 i terrängtyp 0 och 

från 4,35 𝑚 till 5,05 𝑚 i terrängtyp I med godkänt krav i bruks- och 

brottgränstillstånd.  

Gemensamt för de tre befintliga lösningarna är att gavelväggen kan prefabriceras 

fullt ut och levereras i komponenterna rektangulärt väggelement och gavelspets.  

7.4 Alternativ lösning 1 
Den första alternativa lösningen består av två stycken Kertobalkar som utgör 

anslutningsbalken och en pelarbalk av typ Kerto-S placerad direkt innanför väggen 

som är ledat infäst i golv och takstolens underram. Pelarbalken avstyvar 

konstruktionen och verkar stabiliserande mot gavelväggen där utböjningen är som 

störst och således kan pelarbalken kompensera avsaknaden av en stabiliserande 

innervägg. Valet av Kerto-S som material i pelarbalken beror på dess höga 

elasticitetsmodul, böjhållfasthet och de långa spännvidderna som uppnås i 

tillverkningen av materialet (Cihad Bal & Bektaş 2012). Tack vare den 

stabiliserande effekten klarar den 9,834 𝑚 långa anslutningsbalken tillsammans med 

pelarbalken utböjningskraven 20 𝑚𝑚 enligt Myresjöhus och krav i 

brottgränstillstånd. Även utböjningskrav enligt normen uppfylls med den alternativa 

lösningen. 
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Den första alternativa lösningen möjliggör för Myresjöhus att leverera gavelväggens 

komponenter med högsta prefabriceringsgrad likt de befintliga lösningarna. 

Däremot tillkommer ett arbetsmoment på byggarbetsplatsen när den invändiga 

pelarbalken monteras. Arbetsmomentet kan jämföras med det arbetsmoment som 

tillkommer om väggelementen levereras i vertikala väggblock med lägre 

prefabriceringsgrad, där både invändig och utvändig beklädnad måste monteras på 

byggarbetsplatsen. Lösningen kommer att påverka rumsgestaltningen eftersom en 

pelarbalk uppförs mot väggens insida vilket inte är estetiskt tilltalande för alla 

brukare.  

7.5 Alternativ lösning 2 
I den andra alternativa lösningen implementeras, i fabrik, fyra pelarbalkar av typ 

Kerto-S i väggelementet och på samma vertikala läge i gavelspetsen, för att sedan 

sammanfogas med ett skruvförband på byggarbetsplatsen. Det erforderliga 

skruvförbandet har en total höjd på cirka 3.4 𝑚 som är orimligt stor. Höjden på 

skruvförbandet medför att väggarna inte kan tillverkas i högsta prefabriceringsgrad 

på fabrik då uppförandet av förbandet kräver att en större del av pelaren är synlig. 

Beklädnaden kan dock monteras på resterande väggkonstruktion i fabrik vilket 

medför att elementen fortfarande har en hög prefabriceringsgrad. Med denna 

alternativa lösning blir brukare inte påverkade av en förändring av 

rumsgestaltningen eftersom pelarbalkarna är dolda i väggkonstruktionen.  

Gemensamt för de båda alternativa lösningarna är att en önskvärd hög 

prefabriceringsgrad fortfarande möjliggörs, trots den ökade spännvidden. 
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8 Förslag 

8.1 Två Kertobalkar och en invändig pelarbalk 
I den alternativa lösningen med två Kertobalkar och en invändig pelarbalk av typ 

Kerto-S uppfylls kraven i både bruksgränstillstånd och brottgränstillstånd. 

Pelarbalken är ledat infäst i grundplattan och i takstolens underram, förslagsvis med 

vinkelbeslag som även appliceras i anslutningen mellan pelarbalk och balk enligt 

Figur 22.  

 

Figur 22: Förslag på anslutning mellan anslutningsbalk och pelarbalk. 

8.2 Två Kertobalkar och fyra pelarbalkar i väggkonstruktionen 
I en andra alternativ lösning placeras fyra pelarbalkar av typ Kerto-S i väggelement 

och gavelspets på fabrik för att sedan med dimensionerat skruvförband 

sammanfogas till fyra samverkande pelarbalkar. Anslutningsbalken blir nu uppdelad 

i fem anslutningsbalkar med spännvidd som motsvarar avståndet mellan 

pelarbalkarna och ansluts till pelarbalkarna med vinkelbeslag. Detta leder till att 

vindlasten fördelas till pelarbalkarna, som utgör stöden av de horisontella 

anslutningsbalkarna, vilket leder till en minskad utböjning på gaveln, se Figur 23.  
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Figur 23: Illustration över hur lasten fördelas vid tillämpning av pelarbalkar. 

Förbandet i skarven mellan pelarbalkarna uppförs med 110 stycken skruv med 

dimensionen 6×80 𝑚𝑚 på vardera sida om pelarbalkskarv och skär. Förbindarna 

skruvas vinkelrätt mot fibrerna i pelarbalkarna och fördelar de drag- och 

tryckspänningar som momentet ger upphov till på grund av vindlasten. 
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9 Diskussion  

9.1 Teori och metod 
En fallstudie med kvalitativ ansats möjliggjorde för författarna att få en ökad 

kunskap och förståelse för byggande med prefabricerade komponenter. Detta gjorde 

att gruppen kunde utesluta vissa lösningsförslag som hade klarat kraven från 

Eurokod men ändå inte varit lämpliga i praktiken, det vill säga undvika att lösa ett 

problem och skapa ett annat. Denna förståelse var betydelsefull eftersom gruppen 

kunde avgöra vilka lösningar som var rimliga att utföra beräkningar på.   

Metoden bestod till största del av handberäkningar men även fallstudier i 

tillverkningsfabrik och på byggarbetsplats där montage av byggnader sker. 

Handberäkningar har utförts i datorprogrammet PTC Mathcad vilket underlättat 

upprepade beräkningar. En ännu större fördel hade varit användandet av 

beräkningsprogram som hade varit tidssparande och kunnat leda till att fler åtgärder 

kunnat undersökas. Med erfarenheter från tidigare studier har enklare åtgärder och 

tekniska lösningar för anslutningsbalken kunnat beräknas. Förkunskaper saknades 

vid beräkning av sammansatta element vilket medförde att mer tid ägnades åt att 

sätta sig in i ämnet. Ytterligare randvillkor uppkom i ett senare skede vilket ledde 

till mindre tid åt att dimensionera och analysera lösningar anpassade efter dessa 

villkor.  

Fallstudierna bidrog till kunskap om hur det är att bygga med prefabricerade 

element så att realistiska tekniska konstruktionslösningar kunde utformas med lika 

hög prefabriceringsgrad. Besök på fler prefabriceringsfabriker hade givit ytterligare 

infallsvinklar på konstruktionslösningar och en högre validitet i studien. 

De måttangivelser som gäller för studien anses vara väl tilltagna och inte alltid helt 

realistiska. Taklutningen i kombination med gavelväggens längd ger en nästan fem 

meter hög gavelspets. Rimligtvis skulle en lägre taklutning användas i praktiken 

vilket också ger en lägre gavelspets. Det skulle innebära en lägre vindlast som 

påverkar anslutningsbalken och därmed skulle beräkningar utgå från andra 

förutsättningar.  

Författarna anser att dimensionering enligt Eurokod medför att resultaten är 

generaliserbara då normerna reglerar dimensioneringsprocessen i Europa. 

Generaliseringen gäller även påverkan av nedböjningen som kommer från balkens 

spännvidd, vilket är en av parametrarna som beaktas i Eurokod. Andra parametrar är 

materialets böjstyvhet som även tidigare studier bekräftar, tvärsnittets 

yttröghetsmoment samt lastens storlek och riktning.  

9.2 Resultat 
Resultaten visar på en minskning av utböjningen då material med högre böjstyvhet 

utnyttjas som byggnadsmaterial i anslutningsbalken, vilket även tidigare studier 

konstaterat. Avsaknaden av stabiliserande byggnadsdelar som innerväggar och 

bjälklag har stor påverkan vilket också kan påvisas i resultatet över de alternativa 
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lösningarna där en eller flera pelarbalkar till viss del kompenserar för en 

stabiliserande innervägg och takstolens underram räknas som stagande. 

Under beräkningsgången antogs att skivverkanegenskaper i undertak och 

längsgående ytterväggar är tillräckliga för att ta upp den belastning som uppkommer 

vid upplagen av balk och pelarbalk. Det krävs vidare studier för att bekräfta 

antagandet att belastningen inte är högre än undertakets och ytterväggarnas 

kapacitet.  

Författarna anser att uppförandet av en byggnad i terrängtyp I istället för terrängtyp 

0 har en liten påverkan på anslutningsbalken. Det innebär att en anslutningsbalk 

dimensionerad i terrängtyp 0 kan användas i terrängtyp I utan att anses vara 

överdimensionerad. 

9.3 Förslag 
Den invändiga pelarbalken som visas i den första alternativa lösningen kan anses ha 

en negativ påverkan av den rumsliga gestaltningen. Mer arbete kring fönstersättning 

sett ur ett arkitektoniskt perspektiv kan komma att behövas för att undvika denna 

negativa påverkan som istället kan bli något positivt. En pelarbalk möjliggör även 

konstruktioner med åstak vilket leder till större valmöjligheter för kund angående 

både fasadutformning och planlösning. En konstruktion med åstak kräver dock 

vidare studier som innefattar samverkan och lastfördelning i hela byggnadens 

konstruktion. 

Enligt det andra förslaget med fyra inbyggda pelarbalkar blev det dimensionerade 

skruvförbandet över 3.4 𝑚 högt vilket leder till att gipsskivor får demonteras på 

byggarbetsplatsen för att möjliggöra montaget av skruvförbanden. Författarna anser 

att då gipsskivor demonteras på byggarbetsplats kan lika väl en kontinuerlig 

pelarbalk appliceras i väggkonstruktionen istället för två skarvade pelarbalkar med 

förband. I detta sammanhang behöver ursparningar på anslutningsbalken utföras på 

byggarbetsplatsen så att pelarbalk och anslutningsbalk kan förbindas, förslagsvis 

med vinkelbeslag, enligt Figur 24. På samma vis som tidigare går den vertikala 

lasten fortfarande i de bärande väggreglarna och inte i pelarbalken vars enda syfte är 

att ta upp horisontella laster. Idén är att med erforderligt förband på ovan- och 

underkant balk kunna föra horisontell belastning från balkarna vidare till 

pelarbalkarna. 
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Figur 24: Förslag på anslutning mellan balk och pelarbalk vid ursparningar på byggarbetsplats. 

Den andra alternativa lösningen med inbyggda pelare för att omfördela lasten är 

likvärdig den lösning Myresjöhus redan har i det fall när spännvidden på 

anslutningsbalken är för stor. Myresjöhus levererar då gavelväggen i flera 

komponenter och anslutningen mellan väggblocken blir vertikal istället för 

horisontell vilket medför samma omfördelning av laster likt pelarbalkarnas 

avstyvningar och en lägre spännvidd erhålls. När väggblocken skarvas vertikalt 

tillkommer problem med det liggande panelytskiktet som ofta är färdigmonterat på 

fabrik. Att skarva väggblocken vertikalt medför att en täckbräda måste monteras för 

att väderskydda och dölja anslutningen. Täckbrädan kan enligt vissa anses oestetisk 

och kan resultera i att panelen monteras på byggarbetsplatsen istället för på 

fabriken. Att panelen monteras på byggarbetsplatsen leder till en lägre 

prefabriceringsgrad och en längre byggtid.  

Den första alternativa lösningen är praktisk tillämpbar men kommer som tidigare 

nämnt att innebära en förändring av rumsgestaltningen. Arbetsmomentet med att 

montera den invändiga pelarbalken på byggarbetsplatsen bör dock vara effektivare 

än att behöva montera den invändiga och utvändiga beklädnaden på plats. Den 

andra alternativa lösningen när fyra pelare implementeras inuti väggkonstruktionen 

kommer att innebära fler arbetsmoment och en längre tidsåtgång men i detta fall 

kommer inte rumsgestaltningen att påverkas.   
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10 Slutsatser 

Under Myresjöhus förutsättningar har problemet med att dimensionerna en 

momentstyv anslutningsbalk för en längre spännvidd, inte gått att lösa. Att 

omkonstruera en mer momentstyv anslutningsbalk med enbart trämaterial var inte 

möjligt. Den första framtagna lösningen som innebär en invändig pelarbalk kräver 

en estetisk förändring av innemiljön vilket kan upplevas som en negativ 

konsekvens. Pelarbalken fungerar som en avstyvning vilket motverkar 

utböjningsdeformationen på anslutningsbalken som då uppfyller utböjningskravet.  

Den andra framtagna lösningen med fyra inbyggda pelarbalkar i konstruktionen 

kräver orimligt stora spikplåtar. Vid montage av dessa spikplåtar som ska 

sammanfoga en skarvad pelare till att verka som en, kommer invändig och utvändig 

beklädnad att demonteras. Då demonteringen av invändig och utvändig beklädnad 

behöver göras i denna lösning kan lika väl gipsskivor demonteras för att montera en 

kontinuerlig pelarbalk. I detta sammanhang behöver inte utvändig beklädnad 

demonteras då anslutningen mellan pelarbalk och anslutningsbalk kan utföras från 

insidan. En kontinuerlig pelarbalk kräver montering på plats vilket även montering 

av skruvförband gör. Implementering av pelarbalkar medför att anslutningsbalkens 

spännvidd minskas samt att vindlasten verkar på en mindre influensarea. 

Gavelväggen erhåller även en annan lastfördelning vilket är fördelaktigt för att 

uppnå utböjningskravet.  

Ambitionen med gruppens andra alternativa lösning, som dock medför visst arbete 

på byggarbetsplatsen, är att fortfarande kunna leverera gavelväggen som 

väggelement och gavelspets med hög prefabriceringsgrad vilket anses vara möjligt. 

Författarna anser att de tillkommande arbetsmomenten med de alternativa 

lösningarna tar kortare tid jämfört med att montera invändig och utvändig beklädnad 

på plats som i det fall när väggblocken skarvas vertikalt. Huruvida detta är ett 

rimligt antagande kräver dock vidare studier för att fastställa.  

De viktigaste parametrarna som påverkat anslutningsbalkens kapacitet är val av 

konstruktionsmaterial, spännvidd samt taklutning och takkonstruktion. Eftersom 

endast anslutningsbalken inte gick att dimensionera utifrån de givna 

förutsättningarna valde författarna att arbeta med en omfördelning av lasterna. Med 

ett ryggåstak erhålls en lägre lasteffekt på grund av att innertaket stabiliserade vid 

en lägre höjd än ett åstak. En lägre taklutning skulle innebära dels ett lägre 

hastighetstryck och dels en mindre influensarea på anslutningsbalken.  

Om byggnaden uppförs i terrängtyp I istället för 0, kan spännvidden på de befintliga 

lösningarna ökas med cirka 100 𝑚𝑚. Därav kan byggnaden likaväl dimensioneras i 

terrängtyp 0 och uppföras i terrängtyp I, då inverkan av de två terrängtyperna inte 

har avsevärd betydelse.  
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Bilaga 1: Undersökning av befintliga anslutningsbalkar 

Bilaga 2: Dimensionering av alternativa anslutningsbalkar 
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Bilaga 1 - Undersökning av befintliga anslutningsbalkar

Anslutningsbalken (se Figur B1.1) undersöks i första hand med hänsyn på att vinden angriper husets 
gavelvägg kombinerat med invändigt undertryck vilket ger upphov till vindtrycksbelastning på 
anslutningsbalken. I beräkningen antas husets innertak kunna fördela laster likt underlagstaket. De 
befintliga lösningarna undersöks endast i bruksgränstillstånd. Samtliga hållfasthetsparametrar som 
förekommer i bilagan är hämtade från Dimensionering av träkonstruktioner del 2 (Svenskt trä 2016)
och Stålbyggnad (Dorn & Oscarsson 2018).

Figur B1.1: Anslutningsbalkens tvärsnitt. 

≔bbalk 85 mm Balkens bredd.

≔hbalk.1 90 mm Balkens höjd vid tillämpning 
av enbart konstruktionsvirke.

Ingångsdata för objektet enligt Figur 2.

Figur B1.2:  Måttangivelser för objektet angivet i millimeter. 

≔α 45 ° Taklutning.

≔β 30 ° Lutning på takstolens underram.

≔bhus 10.258 m Husets bredd.

Bilaga 1 sid I



≔bhus 10.258 m Husets bredd.

≔hvägg 2.752 m Väggblockets höjd.

≔hgavel 5.129 m Gavelspetsens höjd.

≔hhus =+hvägg hgavel 7.881 m Husets nockhöjd.

≔dhus 17.4 m Husets längd parallellt 
vindriktningen då vinden 
angriper gaveln.

≔Ltakutsprång 500 mm Antaget takutsprång vid takfot.

≔tvägg 212 mm Tjocklek på vägg från centrum 
yttervägg till ytterkant fasad.

Anslutningsbalken betraktas som fritt upplagd och spänner från 
centrum av de längsgående ytterväggarna.

≔Lbalk =⎛⎝ -bhus ⋅tvägg 2⎞⎠ 9.834 m Balkens teoretiska spännvidd.

≔hbalk 220 mm Balkens höjd vid tillämpning av 
kertobalk.

≔E0.mean.c24 11 GPa Medelvärde för 
elasticitetsmodul tillhörande 
virkesklass C24.

≔kmod 0.9 Hållfasthetsmodifieringsfaktor.

≔fmk 24 MPa Karakteristisk hållfasthet vid 
böjning parallellt 
fiberriktningen för C24.

≔γm 1.3 Partialkoefficient för 
konstruktionsvirke.

Säkerhetsklass 2 p.g.a. bärande 
och stabiliserande konstruktion 
i enfamiljshus.

≔γd 0.91

Beräkning av karakteristiskt vindtryck då vind angriper gavelvägg -
Belastningsfall 1.

＝we ⋅qp cpe

Beräkning av zonindelning och formfaktorer för gavelvägg:

≔e =min ⎛⎝ ,⋅2 hhus bhus⎞⎠ 10.258 m

<e d
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≔e =min ⎛⎝ ,⋅2 hhus bhus⎞⎠ 10.258 m

<e d

=――
hhus
dhus

0.453

Linjärinterpolering för utvändig formfaktor för gavelvägg:cpe.10

≔cpe.10.D =+⋅―――
-0.8 0.7

-1 0.25

⎛
⎜
⎝

-――
hhus
dhus

0.25
⎞
⎟
⎠

0.7 0.727 Formfaktor för vindlast på 
gavelvägg. Absolutvärdet för 
zon D är större än för zon E 
vilket blir dimensionerande vid 
last mot gavelvägg.

≔cpe.10.E =-⋅――――
+-0.5 0.3

-1 0.25

⎛
⎜
⎝

-――
hhus
dhus

0.25
⎞
⎟
⎠

0.3 -0.354

Linjärinterpolering för karakteristiskt vindtryck som råder i terrängtyp 0:qp

≔qp =+⋅―――――――

-1.13 ――
kN

m2
1.06 ――

kN

m2

-8 m 6 m
⎛⎝ -hhus 6 m⎞⎠ 1.06 ――

kN

m2
1.126 ――

kN

m2

Beräkning av karakteristiskt utvändigt vindtryck :we

≔we.D. =⋅qp cpe.10.D 0.819 ――
kN

m2

Beräkning av karakteristiskt undertryck. 

≔cpi -0.3
≔wi =⋅qp cpi -0.338 ――

kN

m2

Total last av både utvändigt vindtryck och invändigt undertryck.

≔we.D =-we.D. wi 1.156 ――
kN

m2

Det utvändiga karakteristiska vindtrycket antas fördelas på ett sådant sätt att hälften av den 
horisontella vindlasten ska tas upp av att väggen är ansluten till grundplattan samt att skivverkan 
uppnås av undertaket som på så vis kan fördela laster, se Figur B1.3. Bilaga 1 sid III



Det utvändiga karakteristiska vindtrycket antas fördelas på ett sådant sätt att hälften av den 
horisontella vindlasten ska tas upp av att väggen är ansluten till grundplattan samt att skivverkan 
uppnås av undertaket som på så vis kan fördela laster, se Figur B1.3. 

Figur B1.3: Beräkningsmodell för influensarea, där vindlast belastar anslutningsbalk. 

Funktion för trapetsformad belastning.

≔x =――
Lbalk

2
4.917 m Läge på gavelspets där 

belastningen är som störst. 

Bidrag av den maximala 
karakteristiska vindlasten som 
uppkommer i mitten av 
gavelspetsen.

≔qk.gavel =⋅
⎛
⎜
⎝
――――

⋅tan((β)) x
2

⎞
⎟
⎠
we.D 1.641 ――

kN
m

≔qk.vägg =⋅we.D ――
hvägg
2

1.591 ――
kN
m

Bidrag av karakteristisk 
vindlast på rektangulärt 
väggelement som belastar 
anslutningsbalken. 

Eftersom balken undersöks med 
avseende på horisontella laster 
ansätts egentyngden till 0.

≔gk 0 ――
kN
m

≔Ψ0 0.3 Kombinationsvärden för 
vindlast på byggnader i Sverige 
(EKS. 10).≔Ψ1 0.2

≔Ψ2 0

Lastkombinering
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Lastkombinering
Brottsgränstillstånd:

＝STR.a +⋅⋅1.35 γd gk ⋅⋅⋅1.5 γd Ψ0.i qk.i

≔qd.gavel =+⋅⋅1.35 γd gk ⋅⋅⋅1.5 γd Ψ0 qk.gavel 0.672 ――
kN
m

≔qd.vägg =+⋅⋅1.35 γd gk ⋅⋅⋅1.5 γd Ψ0 qk.vägg 0.652 ――
kN
m

＝STR.b ++⋅⋅1.2 γd gk ⋅⋅1.5 γd qk.vind ⋅⋅⋅Σ1.5 γd Ψ0.i qk.i

≔qEd.gavel =+⋅⋅1.2 γd gk ⋅⋅1.5 γd qk.gavel 2.24 ――
kN
m

≔qEd.vägg =+⋅⋅1.2 γd gk ⋅⋅1.5 γd qk.vägg 2.172 ――
kN
m

STRb är dimensionerande för 
vindlasten i brottgränstillstånd.

Bruksgränstillstånd:

＝Kara ++⋅1.0 gk ⋅1.0 qk.1 ⋅ΣΨ0 qk

≔qd.k.gavel =+⋅1.0 gk ⋅1.0 qk.gavel 1.641 ――
kN
m

≔qd.k.vägg =+⋅1.0 gk ⋅1.0 qk.vägg 1.591 ――
kN
m

＝Frekvent ++⋅1.0 gk ⋅Ψ1.1 qk.1 ⋅Ψ2.i qk.i

≔qf.gavel =+⋅1.0 gk ⋅Ψ1 qk.gavel 0.328 ――
kN
m

≔qf.vägg =+⋅1.0 gk ⋅Ψ1 qk.vägg 0.318 ――
kN
m

Beräkning av moment och utböjning
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Beräkning av moment och utböjning

Ekvationer från följande lastfall (se Figur B1.4) kombineras enligt superpositionsmetoden används vid 
kommande beräkningar (Johannesson & Vretblad 2011). 

Figur B1.4: Lastfall med jämnt utbredd till vänster för bidrag av linervägg och trapetsformad last till höger.

Beräkning av utböjning i bruksgränstillstånd samt kontroll mot krav på utböjning enligt 
Myresjöhus, :≔vkrav 20 mm

≔Iz ――――
⋅bbalk hbalk.1

3

12

≔vmax =+――――――
⋅qd.k.gavel Lbalk

4

⋅⋅120 E0.mean.c24 Iz
――――――

⋅⋅5 qd.k.vägg Lbalk
4

⋅⋅384 E0.mean.c24 Iz
5.663 m > =vkrav 20 mm

Krav uppfylls ej i irreversibelt tillstånd, det vill säga intill liggande stomkomplement riskerar att skadas. 
Deformationen anses dock vara orimlig eftersom att balken redan hunnit gå till brott innan beräknad 
deformation uppnås.  

≔vmax.reversibel =+――――――
⋅qf.gavel Lbalk

4

⋅⋅120 E0.mean.c24 Iz
――――――

⋅⋅5 qf.vägg Lbalk
4

⋅⋅384 E0.mean.c24 Iz
1.133 m > =vkrav 20 mm

Krav uppfylls ej i reversibelt tillstånd, det vill säga obehagliga upplevelser uppkommer i byggnaden på 
grund av dynamiska laster. Deformationen anses dock vara orimlig eftersom att balken redan hunnit gå
till brott innan beräknad deformation uppnås. 

Beräkning av karakteristiskt vindtryck då vind angriper långsidan - Belastningsfall
2.
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Beräkning av karakteristiskt vindtryck då vind angriper långsidan - Belastningsfall 
2.

När vinden angriper långsidan uppstår vindsug vinkelrätt gavelväggen där det enligt normen kan 
uppstå upp till tre zoner. I detta fall uppstår två vindpåverkade zoner på gavelväggen (se Figur B1.5), 
vilket påverkar anslutningsbalken. 

Figur B1.5: Aktuell zonindelning när vinden angriper långsidan.

≔b1 17.4 m Husets längd vinkelrätt vindriktningen.

≔d1 10.258 m Husets bredd parallellt vindriktningen.

≔elång =min ⎛⎝ ,b1 2 hhus⎞⎠ 15.762 m

> d ger zonerna A och B på gaveln, den zon med högst formfaktor antas dock verka över hela elång
väggen för att uppnå ett värsta fall och underlätta beräkningsgången. Beräkningen av den 
influensarea som påverkar utförs därför lika belastningsfall 2, då vinden angrep gaveln.

Formfaktorer för gaveln tas fram enligt Figur B1.6.
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Formfaktorer för gaveln tas fram enligt Figur B1.6.

Figur B1.6: Principiell ritning över hur vindtryck och vindsug på fasad uppstår när vinden angriper långsidan.

≔cpe.10.A -1.2 Formfaktor för zon A.

≔cpe.10.B -0.8 Formfaktor för zon B.

≔cpe.10.E =-⋅――――
+-0.5 0.3

-1 0.25

⎛
⎜
⎝

-――
hhus
d1

0.25
⎞
⎟
⎠

0.3 -0.438 Formfaktor för zon E.

≔cpe.10.D =+⋅―――
-0.8 0.7

-1 0.25

⎛
⎜
⎝

-――
hhus
d1

0.25
⎞
⎟
⎠

0.7 0.769 Formfaktor för zon D.

≔cpe.10 =cpe.10.A -1.2 Formfaktor för zon A antar verka över 
hela gavelväggen.

≔cpi.ÖT 0.2 Formfaktor för invändigt övertryck.

≔we.lång =⋅qp ⎛⎝ -cpe.10 cpi.ÖT⎞⎠ -1.576 ――
kN

m2
Totalt karakteristiskt vindsug som 
belastar gaveln.

≔we.D.lång =⋅cpe.10.D qp 0.866 ――
kN

m2
Karakteristiskt vindtryck verkande på 
husets långsida.

Vindlaster på taket då vinden angriper långsidan.
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Vindlaster på taket då vinden angriper långsidan.

Formfaktorer för taket tas fram för taklutning 45 , se Figur B1.7. De högsta värdena för vindtryck i zon °
F, G och H kombineras med de högsta värdena för vindsug i zon J och I för att uppnå ett värsta fall med 
avseende på normalkraft i anslutningsbalken. 

Figur B1.7: Vindzoner för vindlast mot sadeltak.

≔btak =+bhus ⋅2 Ltakutsprång 11.258 m Horisontell takbredd. 

≔elång.tak =min ⎛⎝ ,btak 2 hhus⎞⎠ 11.258 m

≔cpe.10.F 0.7 Formfaktor zon F.

≔cpe.10.G 0.7 Formfaktor zon G.

≔cpe.10.H 0.6 Formfaktor zon H.

≔cpe.10.I -0.2 Formfaktor zon I.

≔cpe.10.J -0.3 Formfaktor zon J.

≔we.FG =⋅qp cpe.10.F 0.788 ――
kN

m2
Karakteristiskt vindtryck för zon F.

Karakteristiskt vindtryck för zon H.
≔we.H =⋅qp cpe.10.H 0.676 ――

kN

m2

Karakteristiskt vindtryck för zon I.
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Karakteristiskt vindtryck för zon I.
≔we.I =⋅qp cpe.10.I -0.225 ――

kN

m2

Karakteristiskt vindtryck för zon J.
≔we.J =⋅qp cpe.10.J -0.338 ――

kN

m2

De karakteristiska vindlasterna kombineras enligt STRb för dimensionerande värden i 
brottgränstillstånd.

≔qd.FG =⋅⋅γd 1.5 we.FG 1.076 ――
kN

m2

≔qd.H =⋅⋅γd 1.5 we.H 0.922 ――
kN

m2

≔qd.I =⋅⋅γd 1.5 we.I -0.307 ――
kN

m2

≔qd.J =⋅⋅γd 1.5 we.J -0.461 ――
kN

m2

≔lFG =―――
elång.tak

10
1.126 m Längd zon F och G.

≔hFG =⋅lFG tan((α)) 1.126 m Höjd zon F och G.

≔lH =-――
btak
2

―――
elång.tak

10
4.503 m Längd zon H.

≔hH =⋅lH tan((α)) 4.503 m Höjd zon H.

≔lI =-――
btak
2

―――
elång.tak

10
4.503 m Längd zon I.

≔hI =⋅lI tan((α)) 4.503 m Höjd zon I.

≔lJ =―――
elång.tak

10
1.126 m Längd zon J.

≔hJ =⋅lJ tan((α)) 1.126 m Höjd zon J.

Horisontell jämvikt för vindlasten på taket används vid beräkning av den kraft som påverkar 
anslutningsbalken, enligt Figur B1.8. Takkonstruktionen betraktas som en stel kropp.
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Horisontell jämvikt för vindlasten på taket används vid beräkning av den kraft som påverkar 
anslutningsbalken, enligt Figur B1.8. Takkonstruktionen betraktas som en stel kropp.

Figur B1.8: Illustration för horisontella vindlaster som ger upphov till normalkrafter i anslutningsbalk. 

≔qN.tak =+++⋅qd.FG hFG ⋅qd.H hH || ⋅qd.I hI|| || ⋅qd.J hJ|| 7.266 ――
kN
m

Denna last påverkar alla takstolar. Gavelväggens takstol har en influensarea på halva 
centrumavståndet där denna last tas upp.

≔cctakstol 1200 mm Centrumavstånd för saxtakstolar.

≔QN.tak =⋅qN.tak ―――
cctakstol

2
4.36 kN Totalt bidrag från takvindlast som 

ger upphov till normalkraft i 
anslutningsbalken.

Beräkning av bidrag från vindlast på de längsgående ytterväggarna som ger upphov till 
normakraft i balkände. De längsgående ytterväggarna antas stabiliseras med hjälp av en 
innervägg i mitten av huset enligt Figur B1.9.
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Figur B1.9: Illustration över hur stor andel vindlast på längsgående ytterväggarna som påverkar anslutningsbalken, se 
skafferad yta.

≔qN.Ed =⋅⋅⋅1.5 γd ⎛⎝ -cpe.10.D cpe.10.E⎞⎠ qp 1.855 ――
kN

m2

Beräkning av last som verkar på balkände. 

≔QN =⋅⋅qN.Ed ――
dhus
4

――
hvägg
2

11.105 kN Normalkraft i balkände från 
längsgående ytterväggar.

≔NEd =+QN QN.tak 15.465 kN Dimensionerande normalkraft 
verkande på balkände.

Funktion för trapetsformad last.

≔x =――
Lbalk

2
4.917 m Läge på gavelspets där 

belastningen är som störst. 

≔qk.gavel =⋅
⎛
⎜
⎝
――――

⋅tan((β)) x
2

⎞
⎟
⎠
we.lång -2.237 ――

kN
m

Bidrag av den maximala karakteristiska 
vindlasten som uppkommer i mitten av 
gavelspetsen.

≔qk.vägg =⋅we.lång ――
hvägg
2

-2.169 ――
kN
m Bidrag av karakteristisk vindlast 

på rektangulärt väggelement som 
belastar anslutningsbalken. 

Lastkombinering
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Lastkombinering
Brottsgränstillstånd:

＝STR.a +⋅⋅1.35 γd gk ⋅⋅⋅1.5 γd Ψ0.i qk.i

≔qd.gavel =+⋅⋅1.35 γd gk ⋅⋅⋅1.5 γd Ψ0 qk.gavel -0.916 ――
kN
m

≔qd.vägg =+⋅⋅1.35 γd gk ⋅⋅⋅1.5 γd Ψ0 qk.vägg -0.888 ――
kN
m

＝STR.b ++⋅⋅1.2 γd gk ⋅⋅1.5 γd qk.vind ⋅⋅⋅Σ1.5 γd Ψ0.i qk.i

≔qd.gavel =+⋅⋅1.2 γd gk ⋅⋅1.5 γd qk.gavel -3.054 ――
kN
m

≔qd.vägg =+⋅⋅1.2 γd gk ⋅⋅1.5 γd qk.vägg -2.96 ――
kN
m

Bruksgränstillstånd:

＝Kara ++⋅1.0 gk ⋅1.0 qk.1 ⋅ΣΨ0 qk

≔qd.k.gavel =+⋅1.0 gk ⋅1.0 qk.gavel -2.237 ――
kN
m

≔qd.k.vägg =+⋅1.0 gk ⋅1.0 qk.vägg -2.169 ――
kN
m

＝Frekvent ++⋅1.0 gk ⋅Ψ1.1 qk.1 ⋅Ψ2.i qk.i

≔qf.gavel =+⋅1.0 gk ⋅Ψ1 qk.gavel -0.447 ――
kN
m

≔qf.vägg =+⋅1.0 gk ⋅Ψ1 qk.vägg -0.434 ――
kN
m

Konstruktionsvirkesbalkens 
yttröghetsmoment. 

≔Iz.c24 =――――
⋅bbalk hbalk.1

3

12
⎛⎝ ⋅5.164 106 ⎞⎠ mm 4

Beräkning av moment och utböjning.
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Beräkning av moment och utböjning. 

≔vmax =+―――――――
⋅qd.k.gavel Lbalk

4

⋅⋅120 E0.mean.c24 Iz.c24
―――――――

⋅⋅5 qd.k.vägg Lbalk
4

⋅⋅384 E0.mean.c24 Iz.c24
⋅-7.719 103 mm

Orimligt värde, balken har redan gått till brott innan deformationen uppnås. 

≔MEd.1 =+⋅qd.gavel ――
Lbalk

2

12
―――――

⋅qd.vägg Lbalk
2

8
-60.398 ⋅kN m

Beräkning av momentkapacitet:

≔W1 =⋅bbalk ―――
hbalk.1

2

6
⎛⎝ ⋅1.148 105 ⎞⎠ mm 3 Balkens böjmotstånd. 

≔MRd =⋅⋅W1 fmk ――
kmod

γm
1.907 ⋅kN m Momentkapacitet utan hänsyn 

till storlekseffekter. 

Kontroll av axiellt tryck. 

≔fc.0.k.c24 21 MPa Karakteristisk hållfasthet vid tryck parallellt 
fiberriktningen för C24. 

≔fc.0.d.c24 ⋅kmod ―――
fc.0.k.c24
γm

Dimensionernde hållfasthet vid tryck parallellt 
fiberriktningen.

≔E0.05.c24 7.4 GPa Elasticitetsmodul inom 5-percentilen 
tillhörande C24. 

≔βc 0.1 Parameter som beaktar att balken inte är helt 
rak.

=Iz ⎛⎝ ⋅5.164 106 ⎞⎠ mm 4 Anslutningsbalkens yttröghetsmoment.

≔Ac24 =⋅bbalk hbalk.1 0.008 m2 Tvärsnittsarea för anslutningsbalken med C24. 

≔i
‾‾‾‾
――
Iz
Ac24

Tröghetsradie.

≔βk 1.0 Faktor som tar hänsyn till
infästningsförhållanden, i detta fall ledat infäst.
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≔βk 1.0 Faktor som tar hänsyn till 
infästningsförhållanden, i detta fall ledat infäst.

≔lc ⋅Lbalk βk Effektiv knäckningslängd.

≔λ =―
lc
i

378.511 Slankhetstal.

≔λrel =⋅―
λ
π

‾‾‾‾‾‾‾
―――
fc.0.k.c24
E0.05.c24

6.418 >0.3 vilket innebär att risk för knäckning råder.

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 21.403 Instabilitetsfaktor.

≔kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾-k2 λrel
2

0.024 Instabilitetsfaktor.

≔Nc.0.Rd =⋅⋅fc.0.d.c24 Ac24 kc 2.659 kN Dimensionerande bärförmåga vid tryck 
parallellt fiberriktningen.

≔kh.c24 =min
⎛
⎜
⎝

,
⎛
⎜
⎝
――
150
90

⎞
⎟
⎠

0.2

1.3
⎞
⎟
⎠

1.108 Faktor som tar hänsyn till 
storlekseffekter.

≔MRd =⋅⋅⋅fmk ――
kmod

γm
W1 kh.c24 2.112 ⋅kN m Momentkapacitet med hänsyn till 

storlekseffekter. 

Kombinerad böjning och axiellt tryck för anslutningsbalken.

Följande villkor ska uppfyllas vid risk för knäckning:

≤+――
My.Ed

My.Rd
――――

Nc.0.Ed

⋅kc.y Nc.0.Rd

1

≔kc.y 1.0 Balken anses vara stagad mot vippning. 

=+
|
|
|
――
MEd.1

MRd

|
|
|

|
|
|
――――

NEd

⋅kc.y Nc.0.Rd

|
|
|

34.417 Större än 1, det vill säga balken går till brott.
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=+
|
|
|
――
MEd.1

MRd

|
|
|

|
|
|
――――

NEd

⋅kc.y Nc.0.Rd

|
|
|

34.417

Den första befintliga konstruktionslösningen har nu undersökts i bruksgränstillstånd utifrån 
belastningsfall 1 och 2. Den befintliga anslutningsbalkens kapacitet är inte tillräcklig i 
bruksgränstillstånd med avseende på de givna förutsättningarna. Det värsta fallet för 
anslutningsbalken blev dock enligt belastningsfall 2, när vinden angriper långsidan. Kommande 
beräkningar utförs därför med avseende på det värsta fallet.

Undersökning av lösning med en kertobalk: 

I följande lösning kombineras olika trämaterial för att tillsammans utgöra en anslutningsbalk och 
erhåller därmed gemensam böjstyvhet , vilken beräknas utifrån Figur B1.10. Kertobalken EIef
ansluts till balken av C24 med en förbindare som har ett centrumavstånd på 600 mm. 

Figur B1.10: Modell för beräkning av effektiv böjstyvhet för den sammansatta balken. 

＝EIef. Σ ⎛⎝ +⋅Ei Ii ⋅⋅⋅γi Ei Ai ai
2 ⎞⎠ Effektiv böjstyvhet för mekaniska 

förband (Porteous & Kermani 2007).

＝γi
⎛
⎜
⎜⎝

+1 ―――――
⋅⋅⋅π2 Ei Ai si

⋅Ki Lbalk
2

⎞
⎟
⎟⎠

-1

Faktor vid beräkning av effektiv 
böjstyvhet.

≔ρmean.trä 420 ――
kg

m3
≔ρmean.kerto 510 ――

kg

m3
Medeldensitet för samtliga 
virkesstycken.

≔ρm =‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅ρmean.trä ρmean.kerto 462.817 ――
kg

m3
Medeldensiteten för anslutningsbalkens 
trämaterial.

≔fm.k 44 MPa Karakteristisk hållfasthet vid böjning på 
högkant (momentvektor vinkelrätt 
limfogarna). 

≔dskruv 4 mm Diameter på förbindare mellan kertobalk
och konstruktionsvirke.
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≔dskruv 4 mm Diameter på förbindare mellan kertobalk 
och konstruktionsvirke.

≔kser =⋅
⎛
⎜
⎜
⎜⎝

⋅
⎛
⎜
⎜
⎜⎝

――
ρm

――
kg

m3

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

1.5

―――
dskruv

⋅23 mm

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

――
N
mm

1731.6 ――
N
mm

Förskjutningsmodul för skjuvningsplan 
och träskruvsförbindare.

≔Ki kser

≔s1 600 mm Avstånd mellan förbindare som 
sammansätter elementen.

≔a1 0 mm Avstånd från anslutningsbalkens 
tyngdpunkt till kertobalkens 
tyngdpunkt, i y-axelns riktning.

≔E0.mean.kerto 13.8 GPa Kertobalkens elasticitetsmodul.

≔bkerto 45 mm Kertobalkens tvärsnittsbredd.

≔γm.kerto 1.2 Partialkoefficient för kertobalken.

≔Ac24 =⋅bbalk hbalk.1 ⎛⎝ ⋅7.65 103 ⎞⎠ mm 2 C24 balkens tvärsnittsarea. 

≔Akerto =⋅bkerto hbalk 9900 mm 2 Kertobalkens tvärsnittsarea.

≔Iz.kerto =⋅bkerto ――
hbalk

3

12
⎛⎝ ⋅3.993 107 ⎞⎠ mm 4 Kertobalkens yttröghetsmoment.

≔γc24
⎛
⎜
⎜⎝

+1 ――――――――
⋅⋅⋅π2 E0.mean.c24 Ac24 s1

⋅Ki Lbalk
2

⎞
⎟
⎟⎠

-1

≔γkerto
⎛
⎜
⎜⎝

+1 ――――――――
⋅⋅⋅π2 E0.mean.kerto Akerto s1

⋅Ki Lbalk
2

⎞
⎟
⎟⎠

-1

Beräkning av effektiv böjstyvhet.

≔EIef. =

+
 ↲⎛⎝ +⋅E0.mean.c24 Iz.c24 ⋅⋅⋅γc24 E0.mean.c24 Ac24 a1

2 ⎞⎠
⎛⎝ +⋅E0.mean.kerto Iz.kerto ⋅⋅⋅γkerto E0.mean.kerto Akerto a1

2 ⎞⎠

607.835 ⋅kN m2

Beräkning av utböjning i bruksgränstillstånd.
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Beräkning av utböjning i bruksgränstillstånd.

≔vmax =
|
|
||

+―――――
⋅qd.k.gavel Lbalk

4

⋅120 EIef.
――――――

⋅⋅5 qd.k.vägg Lbalk
4

⋅384 EIef.

|
|
||

721.363 mm

Kravet på 20 mm utböjning i bruksgränstillstånd uppfylls inte.

Beräkning av moment i brottgränstillstånd. 

≔MEd =+⋅qd.gavel ――
Lbalk

2

12
―――――

⋅qd.vägg Lbalk
2

8
-60.398 ⋅kN m

Beräkning av momentkapacitet:

≔Wkerto =⋅bkerto ――
hbalk

2

6
⎛⎝ ⋅3.63 105 ⎞⎠ mm 3 Balkens böjmotstånd. 

Enligt belastningsfall 2 utsätts balken för böjning och axiellt tryck nu beräknas normalkraft 
i balk på grund av vindlast på långsidan. 

≔fc.0.k 35 MPa Karakteristisk hållfasthet vid tryck parallellt 
fiberriktningen.

≔E0.05 11.6 GPa Elasticitetsmodul parallellt fiberriktningen.

≔βc 0.1 Parameter som beaktar att balken inte är helt 
rak.

≔NEd =+QN QN.tak 15.465 kN Dimensionerande normalkraft verkande på 
balkände.

≔fc.0.d ⋅kmod ――
fc.0.k
γm

Dimensionernde hållfasthet vid tryck parallellt 
fiberriktningen.

≔Iz.kerto ――――
⋅bkerto hbalk

3

12
Kertobalkens yttröghetsmoment.

≔i
‾‾‾‾‾‾
―――
Iz.kerto
Akerto

Tröghetsradie.

≔βk 1.0 Faktor som tar hänsyn till 
infästningsförhållanden, i detta fall ledat infäst.

≔lc ⋅Lbalk βk Effektiv knäckningslängd.
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≔lc ⋅Lbalk βk Effektiv knäckningslängd.

≔λ =―
lc
i

154.845 Slankhetstal.

≔λrel =⋅―
λ
π

‾‾‾‾‾
――
fc.0.k
E0.05

2.707 >0.3 vilket innebär att risk för knäckning råder.

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 4.285 Instabilitetsfaktor.

≔kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾-k2 λrel
2

0.131 Instabilitetsfaktor.

≔Nc.0.Rd =⋅⋅fc.0.d Akerto kc 31.534 kN Dimensionerande bärförmåga vid tryck 
parallellt fiberriktningen.

≔kh =
⎛
⎜
⎝
――
300
220

⎞
⎟
⎠

0.12

1.038

≔MRd =⋅⋅⋅fm.k ―――
kmod

γm.kerto

Wkerto kh 12.433 ⋅kN m

Kombinerad böjning och axiellt tryck för anslutningsbalken.

Följande villkor ska uppfyllas vid risk för knäckning:

≤+――
My.Ed

My.Rd
――――

Nc.0.Ed

⋅kc.y Nc.0.Rd

1

≔kc.y 1.0 Balken anses vara stagad mot vippning. 

=+
|
|
|
――
MEd

MRd

|
|
|

|
|
|
――――

NEd

⋅kc.y Nc.0.Rd

|
|
|

5.348 Större än 1, det vill säga balken går till brott.

Undersökning av lösning med två kertobalkar (se Figur B1.11).
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Undersökning av lösning med två kertobalkar (se Figur B1.11).

Figur B1.11: Förstärkt anslutningsbalk med 2 kertobalkar. 

Beräkning av effektiv böjstyvhet för den sammansatta balken. 

≔EIef. =

+
 ↲⎛⎝ +⋅E0.mean.c24 Iz.c24 ⋅⋅⋅γc24 E0.mean.c24 Ac24 a1

2 ⎞⎠
⋅2 ⎛⎝ +⋅E0.mean.kerto Iz.kerto ⋅⋅⋅γkerto E0.mean.kerto Akerto a1

2 ⎞⎠

⎛⎝ ⋅1.159 103 ⎞⎠ ⋅kN m2

Med två Kertobalkar som förstärkning ges följande böjning:

≔vmax =
|
|
||

+―――――
⋅qd.k.gavel Lbalk

4

⋅120 EIef.
――――――

⋅⋅5 qd.k.vägg Lbalk
4

⋅384 EIef.

|
|
||

378.36 mm

Beräkning av moment i brottgränstillstånd. 

≔M =+⋅qd.gavel ――
Lbalk

2

12
―――――

⋅qd.vägg Lbalk
2

8
-60.398 ⋅kN m

Beräkning av momentkapacitet:

≔Wkerto.2 =⋅⋅2 bkerto ――
hbalk

2

6
⎛⎝ ⋅7.26 105 ⎞⎠ mm 3 Balkens böjmotstånd.

Enligt belastningsfall 2 utsätts balken för böjning och axiellt tryck nu beräknas normalkraft 
i balk på grund av vindlast på långsidan. 

≔fc.0.k 35 MPa Karakteristisk hållfasthet vid tryck parallellt 
fiberriktningen.

≔E0.k 11.6 GPa Elasticitetsmodul parallellt fiberriktningen.

≔βc 0.1 Parameter som beaktar att balken inte är helt 
rak.
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≔βc 0.1 Parameter som beaktar att balken inte är helt
rak.

≔NEd =+QN QN.tak 15.465 kN Dimensionerande normalkraft 
verkande på balkände.

≔fc.0.d ⋅kmod ――
fc.0.k
γm

Dimensionernde hållfasthet vid 
tryck parallellt fiberriktningen.

≔Ikerto ――――
⋅bkerto hbalk

3

12
Kertobalkens yttröghetsmoment.

≔i
‾‾‾‾‾
――
Ikerto
Akerto

Tröghetsradie.

≔βk 1.0 Faktor som tar hänsyn till 
infästningsförhållanden, i detta fall 
ledat infäst.

≔lc ⋅Lbalk βk Effektiv knäckningslängd.

≔λ =―
lc
i

154.845 Slankhetstal.

≔λrel =⋅―
λ
π

‾‾‾‾‾
――
fc.0.k
E0.k

2.707 >0.3 vilket innebär att risk för
knäckning råder.

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 4.285 Instabilitetsfaktor.

≔kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾-k2 λrel
2

0.131 Instabilitetsfaktor.

≔Nc.0.Rd =⋅⋅⋅2 fc.0.d Akerto kc 63.068 kN Dimensionerande bärförmåga vid 
tryck parallellt fiberriktningen.

≔kh =
⎛
⎜
⎝
――
300
220

⎞
⎟
⎠

0.12

1.038

≔MRd =⋅⋅⋅fm.k ―――
kmod

γm.kerto

Wkerto.2 kh 24.866 ⋅kN m
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Kombinerad böjning och axiellt tryck för anslutningsbalken.

Följande villkor ska uppfyllas vid risk för knäckning:

≤+――
My.Ed

My.Rd
――――

Nc.0.Ed

⋅kc.y Nc.0.Rd

1

≔kc.y 1.0 Balken anses vara stagad mot vippning. 

=+
|
|
|
――
MEd

MRd

|
|
|

|
|
|
――――

NEd

⋅kc.y Nc.0.Rd

|
|
|

2.674 Större än 1, det vill säga balken går till brott.

Bilaga 2 - Dimensionering av alternativa anslutningsbalkar.
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Bilaga 2 - Dimensionering av alternativa anslutningsbalkar.
Den befintliga konstruktionslösningen som förstärkts med en kertobalk hade inte tillräcklig kapacitet 
i bruksgränstillstånd. I kommande beräkningar dimensioneras en konstruktionslösning med två 
fanérbalkar av Kerto-S och en av C24 (se Figur B2.1) som förstärkning av anslutningsbalken samt en 
vertikal avstyvningsbalk av Kerto-S (140x310 mm). Avstyvningsbalken placeras på insidan utav 
väggen där utböjningen är som störst, det vill säga i mitten av gavelväggen. När de befintliga 
lösningarna undersöktes var det värsta fallet för anslutningsbalken när vinden angriper husets 
långsida enligt belastningsfall 2, därför används samma dimensioneringsfall fortsättningsvis. 

Figur B2.1: Förstärkt anslutningsbalk med 2 kertobalkar. 

Beräkning av effektiv böjstyvhet för den sammansatta balken. 

≔EIef. =

+
 ↲⎛⎝ +⋅E0.mean.c24 Iz.c24 ⋅⋅⋅γc24 E0.mean.c24 Ac24 a1

2 ⎞⎠
⋅2 ⎛⎝ +⋅E0.mean.kerto Iz.kerto ⋅⋅⋅γkerto E0.mean.kerto Akerto a1

2 ⎞⎠

⎛⎝ ⋅1.159 103 ⎞⎠ ⋅kN m2

Med två Kertobalkar som förstärkning ges följande böjning:

≔vmax =
|
|
||

+―――――
⋅qd.k.gavel Lbalk

4

⋅120 EIef.
――――――

⋅⋅5 qd.k.vägg Lbalk
4

⋅384 EIef.

|
|
||

378.36 mm

Beräkning med balkavstyvning. Avstyvningsbalken spänner från grundplatta till överkant saxtakstolens 
underram. Avstyvningsbalken anslutes med hjälp av upplag till närmaste takstol så att balken endast 
utsätts för horisontella laster. Avstyvningsbalken och anslutningsbalken samverkar med förslagsvis ett 
vinkelbeslag enligt Figur B2.2.

Figur B2.2: Förslag på anslutning mellan avstyvningsbalk och anslutningsbalk. 

≔Lp =+hvägg ⋅――
bhus

2
tan ((β)) 5.713 m
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≔Lp =+hvägg ⋅――
bhus

2
tan ((β)) 5.713 m Pelarens längd.

≔bp 140 mm Pelarens bredd.

≔hp 300 mm Pelarens höjd. 

≔Ip ―――
⋅bp hp

3

12
Pelarens yttröghetsmoment. 

Beräkning av hur stor kraft som krävs för att motverka deformationen på anslutningsbalken. R
Beräkning utförs genom tillämpning av superposition med tidigare lastfall och tillkommande lastfall 
enligt Figur B2.3 (Johannesson & Vretblad 2011).  

Figur B2.3: Lastfall med punktlast för att motverka utböjning på balk. 

＝++――――――
⋅-qd.k.kara Lbalk

4

⋅120 EIef.
――――――

⋅⋅-5 qd.k.vägg Lbalk
4

⋅384 EIef.
―――

⋅R Lbalk
3

48 EIef.
0 Superposition med uttryck för 

nedböjning.

≔R =―――――――――――――

+
⎛
⎜
⎜⎝
――――――

⋅||qd.k.gavel|| Lbalk
4

⋅120 EIef.

⎞
⎟
⎟⎠

――――――
⋅⋅5 ||qd.k.vägg|| Lbalk

4

⋅384 EIef.

―――
Lbalk

3

48 EIef.

22.13 kN Kraft som krävs för att 
motverka böjning i balken.

Kraften ger upphov till en punktlast i avstyvningsbalken (se Figur B2.4) som fördelar lasten tillR
grundplattan och undertaket.
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Kraften ger upphov till en punktlast i avstyvningsbalken (se Figur B2.4) som fördelar lasten till R
grundplattan och undertaket.

Figur B2.4: Lastfall med balk upplagd från golv till överkant underram och en punktlast.

＝vmax ――――
⋅⋅P a2 b2

⋅⋅⋅3 E I L
Uttryck för utböjning av balk 
utsatt för punktlast 
(Johannesson & Vretblad 2011). 

≔a hvägg

≔b =⋅――
bhus

2
tan ((β)) 2.961 m

≔vmax =⋅R ―――――――
⋅a2 b2

⋅⋅⋅3 E0.mean.kerto Ip Lp

19.726 mm < =vkrav 20 mm

Kraven på deformation i bruksgränstillstånd uppfylls.

Kontroll av deformation i fält på anslutningsbalken med föregående lösning med avstyvningsbalk, 
enligt Figur B2.5.

Figur B2.5: Lastuppställning vid tillämpning av invändig stående avstyvningsbalk. 

≔RA.1 =⋅||qd.k.gavel|| ――
Lbalk

4
5.5 kN
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≔RA.1 =⋅||qd.k.gavel|| ――
Lbalk

4
5.5 kN Lastfall med trapetsformad last.

≔RA.2 =⋅||qd.k.vägg|| ――
Lbalk

2
10.664 kN Lastfall med jämnt utbredd last.

≔RA.3 =―
R
2

11.065 kN Lastfall med punktlast i mitten.

＝V ((x)) -+-RA.1 ⋅qd.k.gavel ――
x2

Lbalk

⋅qd.k.vägg
⎛
⎜
⎝

-――
Lbalk

2
x

⎞
⎟
⎠

RA.3

Sätt v(x)=0 för max fältmoment läge.

＝--++x2 ⋅⋅qd.k.vägg x ―――
Lbalk

qd.k.gavel
⋅RA.3 ―――

Lbalk

qd.k.gavel
⋅RA.1 ―――

Lbalk

qd.k.gavel
⋅⋅qd.k.vägg ――

Lbalk

2
―――
Lbalk

qd.k.gavel
0

Pq-formeln används för att lösa ut .xMmax

≔xMmax =

+

 ↲-―――――――

⋅||qd.k.vägg|| ―――
Lbalk

||qd.k.gavel||
2

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

-

 ↲

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
―――――――

⋅||qd.k.vägg|| ―――
Lbalk

||qd.k.gavel||
2

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

2

⎛
⎜
⎝

--⋅RA.3 ―――
Lbalk

||qd.k.gavel||
⋅RA.1 ―――

Lbalk

||qd.k.gavel||
⋅⋅||qd.k.vägg|| ――

Lbalk

2
―――

Lbalk

||qd.k.gavel||

⎞
⎟
⎠

1.952 m

≔xMmax 1.952 m Läge för maximalt fältmoment. 

Kontroll av maximalt fältmoment i brottgränstillstånd.

＝M ((x)) -+――――――
⋅⋅qd.k.gavel Lbalk x

2

⎛
⎜
⎜⎝

-―
1
2

―――
⋅2 x2

⋅3 Lbalk
2

⎞
⎟
⎟⎠

⎛
⎜
⎝

-⋅⋅qd.k.vägg Lbalk ―
x
2

⋅qd.k.vägg ―
x2

2

⎞
⎟
⎠

⋅R ―
x
2

Reaktion från pelaren i brottsgränstillstånd.

≔Rbrott =――――――――――――

+
⎛
⎜
⎜⎝
―――――

⋅||qd.gavel|| Lbalk
4

⋅120 EIef.

⎞
⎟
⎟⎠

――――――
⋅⋅5 ||qd.vägg|| Lbalk

4

⋅384 EIef.

―――
Lbalk

3

48 EIef.

30.208 kN
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≔Rbrott =――――――――――――

+
⎛
⎜
⎜⎝
―――――

⋅||qd.gavel|| Lbalk
4

⋅120 EIef.

⎞
⎟
⎟⎠

――――――
⋅⋅5 ||qd.vägg|| Lbalk

4

⋅384 EIef.

―――
Lbalk

3

48 EIef.

30.208 kN

≔MFält.brott =

+-

 ↲―――――――
⋅⋅-||qd.gavel|| Lbalk xMmax

2

⎛
⎜
⎜⎝

-―
1
2

――――
⋅2 xMmax

2

⋅3 Lbalk
2

⎞
⎟
⎟⎠

―――
qd.vägg

2
⎛⎝ +⋅-Lbalk xMmax xMmax

2 ⎞⎠ ⋅Rbrott ―――
xMmax

2

-7.176 ⋅kN m

Beräkning av utböjning i bruksgränstillstånd vid max fältmoment läge. 

≔v =

-

 ↲+

 ↲――――――
⋅||qd.k.gavel|| Lbalk

4

⋅24 EIef.

⎛
⎜
⎜⎝

--―――
⋅5 xMmax

⋅8 Lbalk
―――
xMmax

3

Lbalk
3

⋅2 ―――
xMmax

5

⋅5 Lbalk
5

⎞
⎟
⎟⎠

――――――――
⋅⋅||qd.k.vägg|| Lbalk

3 xMmax

⋅24 EIef.

⎛
⎜
⎜⎝

+-1 ⋅2 ―――
xMmax

2

Lbalk
2

―――
xMmax

3

Lbalk
3

⎞
⎟
⎟⎠

――――――
⋅⋅R Lbalk

2 xMmax

⋅16 EIef.

⎛
⎜
⎜⎝

-1 ――――
⋅4 xMmax

2

⋅3 Lbalk
2

⎞
⎟
⎟⎠

8.366 mm

Lösning med avstyvningsbalk uppfyller kraven i bruksgränstillstånd.

Kontroll av maxmoment i brottgränstillstånd.

≔MEd =++―――――
⋅qd.gavel Lbalk

2

12

⎛
⎜
⎝

⋅qd.vägg ――
Lbalk

2

8

⎞
⎟
⎠

⋅Rbrott ――
Lbalk

4
13.869 ⋅kN m

Enligt belastningsfall 2 utsätts balken för böjning och axiellt tryck nu beräknas normalkraft 
i balk på grund av vindlast på långsidan. 

≔fc.0.k 35 MPa Karakteristisk hållfasthet vid tryck parallellt 
fiberriktningen.

=E0.k 11.6 GPa Elasticitetsmodul parallellt fiberriktningen.

≔βc 0.1 Parameter som beaktar att balken inte är helt 
rak.

≔NEd =+QN QN.tak 15.465 kN Dimensionerande normalkraft 
verkande på balkände.

≔fc.0.d ⋅kmod ――
fc.0.k
γm

Dimensionernde hållfasthet vid 
tryck parallellt fiberriktningen.

≔Iz.kerto ――――
⋅bkerto hbalk

3
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≔fc.0.d ⋅kmod ――
fc.0.k
γm

Dimensionernde hållfasthet vid 
tryck parallellt fiberriktningen.

≔Iz.kerto ――――
⋅bkerto hbalk

3

12
Yttröghetsmoment för en 
Kertobalk.

≔i
‾‾‾‾‾‾
―――
Iz.kerto
Akerto

Tröghetsradie.

≔βk 1.0 Faktor som tar hänsyn till 
infästningsförhållanden, i detta fall 
ledat infäst.

≔lc ⋅Lbalk βk Effektiv knäckningslängd.

≔λ =―
lc
i

154.845 Slankhetstal.

≔λrel =⋅―
λ
π

‾‾‾‾‾
――
fc.0.k
E0.05

2.707 >0.3 vilket innebär att risk för
knäckning råder.

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc ⎛⎝ -λrel 0.3⎞⎠ λrel
2 ⎞⎠ 4.285 Instabilitetsfaktor.

≔kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾-k2 λrel
2

0.131 Instabilitetsfaktor.

≔Nc.0.Rd =⋅⋅⋅2 fc.0.d Akerto kc 63.068 kN Dimensionerande bärförmåga för 
två Kertobalkar vid tryck parallellt 
fiberriktningen.

Kontroll av momentkapacitet för anslutningsbalk.

Karakteristisk hållfasthet vid böjning på 
högkant (momentvektor vinkelrätt 
limfogarna). 

=fm.k 44 MPa

≔hkerto 220 mm Kertobalkens höjd.

≔bkerto 45 mm Kertobalkens bredd.

≔γm.kerto 1.2 Partialkoefficient för kertobalk.

≔Wkerto.2 =⋅⋅2 bkerto ―――
hkerto

2

6
⎛⎝ ⋅7.26 105 ⎞⎠ mm 3 Böjmotstånd för två Kertobalkar.

≔kh =
⎛
⎜
⎝
――
300
220

⎞
⎟
⎠

0.12

1.038
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≔kh =
⎛
⎜
⎝
――
300
220

⎞
⎟
⎠

0.12

1.038

≔MRd =⋅⋅⋅fm.k ―――
kmod

γm.kerto

Wkerto.2 kh 24.866 ⋅kN m

Kombinerad böjning och axiellt tryck för anslutningsbalken.

Följande villkor ska uppfyllas vid risk för knäckning:

≤+――
My.Ed

My.Rd
――――

Nc.0.Ed

⋅kc.y Nc.0.Rd

1

≔kc.y 1.0 Balken anses vara stagad mot vippning. 

=+
|
|
|
――
MEd

MRd

|
|
|

|
|
|
――――

NEd

⋅kc.y Nc.0.Rd

|
|
|

0.803 Mindre än 1, det vill säga balken går ej till brott.

Kontroll av momentbelastning och momentkapacitet i avstyvningsbalk.

≔MP.Ed =⋅-Rbrott ―
b2

Lp

-46.364 ⋅kN m Momentbelastning i brottgränstillstånd.

≔Wp =⋅bp ――
hp

2

6
⎛⎝ ⋅2.1 106 ⎞⎠ mm 3 Pelarens böjmotstånd. 

≔MRd =⋅⋅fm.k ―――
kmod

γm.kerto

Wp 69.3 ⋅kN m

=
|
|
|
――
MP.Ed

MRd

|
|
|

0.669

Krav på momentbelastning i brottgränstillstånd uppfylls med cirka 67% utnyttjandegrad. 

Beräkning av skjuvkraft i spik mellan Kertobalk och C24 enligt Figur B2.6.
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Beräkning av skjuvkraft i spik mellan Kertobalk och C24 enligt Figur B2.6.

Figur B2.6: Principell infästning mellan kertobalk och C24. 

≔ccskruv 600 mm Avstånd på förbindare. 

≔nskruv =―――
Lbalk

ccskruv
16.39 Antal förbindare som får plats längs balken med 

bestämt centrumavstånd. 

≔Fskruv =――
NEd

nskruv

0.944 kN Kraft per förbindare. 

≔t1 45 mm Kertobalkens tjocklek.

≔t2 85 mm Konstruktionsvirkets tjocklek.

≔dskruv 4 mm Diameter på förbindare. 

≔ρk.kerto 480 ――
kg

m3
Densitet för kertobalk vid undersökning 
inom 5 percentilen. 

Densitet för kertobalk vid undersökning inom 5 
percentilen.≔ρk.c24 350 ――

kg

m3

＝fh.k ⋅⋅0.082 ⎛⎝ -1 ⋅0.01 dskruv⎞⎠ ρk Karakteristisk hålkantshållfasthet.

≔fh.1.k 37.786 ――
N

mm 2
Karakteristisk hålkantshållfasthet för Kerto.

≔fh.2.k 27.552 ――
N

mm 2
Karakteristisk hålkantshållfasthet för C24.

≔β =――
fh.1.k
fh.2.k

1.371
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≔β =――
fh.1.k
fh.2.k

1.371 Förhållande mellan träelementens 
hålkantshållfastheter.

≔fu 600 ――
N

mm 2
Karakteristisk draghållfasthet för spikmaterialet. 

＝My.Rk ⋅⋅0.3 fu dskruv
2.6

≔My.Rk ⋅6616.5025 N mm

Kontroll av brottfall för förbindare vid trä mot trä förband. Det lägsta av sex stycken aktuella 
fall är dimensionerande.

≔Fv.Rk.a ⋅⋅fh.1.k t1 dskruv

≔Fv.Rk.b ⋅⋅fh.2.k t2 dskruv

≔Fv.Rk.c ―――――
⋅⋅fh.1.k t1 dskruv

+1 β

⎛
⎜
⎜⎝

-
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

++β ⋅⋅2 β
⎛
⎜
⎜⎝

++1 ―
t2
t1

⎛
⎜
⎝
―
t2
t1

⎞
⎟
⎠

2 ⎞
⎟
⎟⎠

⋅β3
⎛
⎜
⎝
―
t2
t1

⎞
⎟
⎠

2

⋅β
⎛
⎜
⎝

+1 ―
t2
t1

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎟⎠

≔Fv.Rk.d ⋅⋅1.05 ―――――
⋅⋅fh.1.k t1 dskruv

+2 β

⎛
⎜
⎜⎝

-
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

+⋅⋅2 β (( +1 β)) ――――――
⋅⋅⋅4 β (( +2 β)) My.Rk

⋅⋅fh.1.k dskruv t1
2

β
⎞
⎟
⎟⎠

≔Fv.Rk.e ⋅⋅1.05 ―――――
⋅⋅fh.1.k t2 dskruv

+1 2 β

⎛
⎜
⎜⎝

-
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

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

⋅⋅fh.1.k dskruv t2
2

β
⎞
⎟
⎟⎠

≔Fv.Rk.f ⋅⋅1.15
‾‾‾‾‾
――
2 β
+1 β

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅⋅2 My.Rk fh.1.k dskruv

≔Fv.Rk =min ⎛⎝ ,,,,,Fv.Rk.a Fv.Rk.b Fv.Rk.c Fv.Rk.d Fv.Rk.e Fv.Rk.f⎞⎠ 1.749 kN

≔γM 1.3 Partialkoefficient för förband.

≔Fv.Rd =――――
⋅kmod Fv.Rk

γM
1.211 kN Dimensionerande tvärkraftsbärförmåga för 

träförbandet i brottgränstillstånd.

=――
Fskruv

Fv.Rd

0.779
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=――
Fskruv

Fv.Rd

0.779

Träförbandet har tillräcklig kapacitet för att klara den kraft som påverkar förbandet med en 
utnyttjandegrad på cirka 78 %.

Kontroll av spikavstånd parallellt fiberriktningen och gruppverkan. 

≔θ 0 ° Vinkel mellan kraft och fiberriktning. 

≔a1 =⋅(( +4 ||cos ((θ))||)) dskruv 20 mm Minsta avstånd mellan förbindare är 20 mm, 
det vill säga 600 mm fungerar. 

Kontroll av gruppverkan med verkligt centrumavstånd på förbindare.

≔nef =min
⎛
⎜
⎜⎝

,nskruv ⋅nskruv
0.9

‾‾‾‾‾‾‾‾4
―――
ccskruv
⋅13 dskruv

⎞
⎟
⎟⎠

16.39 Reducering av bärförmåga behövs inte. 
Verkligt antal förbindare är lika med effektivt 
antal. 

Kontroll av bärförmåga för hela förbandet. 

=―――
NEd

⋅Fv.Rd nef

0.779

Den första alternativa lösningen uppfyller kraven i bruksgränstillstånd och brottgränstillstånd.
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Dimensionering av den andra alternativa lösningen.

Nu verkar lasterna på ett annat sätt. 4 pelare appliceras i gavelväggen vilket medför att lasten fördelas 
från den liggande panelen till spikläkten som samverkar med de vertikala reglarna och för lasten via
anslutningsbalken till de vertikala pelarbalkarna som i sin tur för lasten till grundplatta och undertak. 
Anslutningsbalkens spännvidd blir nu istället 2400 mm och spänner mellan pelarbalkarna. Den 
horisontella lasten som förs från anslutningsbalken ger upphov till en punktlast i pelarbalken enligt 
Figur B2.7, där krav på utböjning ska uppfyllas. 

Figur B2.7: Principiell illustration över hur influensarean förändras vid pelarförstärkning.

≔ccpelare 2400 mm Centrumavstånd mellan pelare.

≔ccregel 600 mm Regel- och spikläktsavstånd. 

≔β 30 ° Lutning på underram vid vilken pelaren är stagad.

≔hinfluens =+――
hvägg

2
――――

⋅bhus tan ((β))

4
2.857 m Höjd på influensarea för belastning på balk. 

≔hunderram 195 mm Takstolens underram.

≔bpelare 110 mm Pelarens tvärsnittsbredd.

≔hpelare 220 mm Pelarens tvärsnittshöjd.

≔Lpelare =+hvägg

⋅

 ↲
⎛
⎜
⎝

-――
bhus

2
―――
ccpelare

2

⎞
⎟
⎠

tan ((β))

5.02 m
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≔hpelare 220 mm

≔Lpelare =+hvägg

⋅

 ↲
⎛
⎜
⎝

-――
bhus

2
―――
ccpelare

2

⎞
⎟
⎠

tan ((β))

5.02 m
Pelarens längd.

≔Lbalk =-ccpelare bpelare 2.29 m Balkens spännvidd.

≔Qk.vind.V =⋅⋅we.lång hinfluens ――
Lbalk

2
-5.155 kN Reaktion från vänster anslutningsbalk till

pelarbalk.

≔Qk.vind.H Qk.vind.V Reaktion från höger anslutningsbalk till 
pelarbalk.

≔Qk.vind =+Qk.vind.V Qk.vind.H -10.311 kN Total reaktion från anslutningsbalkar 
till pelarbalk.

≔Ipelare =⋅bpelare ―――
hpelare

3

12
⎛⎝ ⋅9.761 107 ⎞⎠ mm 4 Pelarens yttröghetsmoment.

≔E0.mean 13800 MPa Elasticitetsmodul för kertopelaren parallellt 
fibrerna, för deformationsberäkning. 

≔E0.05 11600 MPa Elasticitetsmodul för kertopelaren parallellt 
fibrerna vid analys av bärförmåga. 

≔s 0.12 Parameter som beaktar storlekseffekter.

≔γM 1.2 Partialkoefficient för Kerto.

Lastkombinering bruksgränstillstånd:

＝Kara ++⋅1.0 gk ⋅1.0 qk.1 ⋅ΣΨ0 qk

≔Qd.k.gavel =⋅1.0 Qk.vind -10.311 kN

＝Frekvent ++⋅1.0 gk ⋅Ψ1.1 qk.1 ⋅Ψ2.i qk.i

≔Qf.gavel =⋅Ψ1 Qk.vind -2.062 kN

Lastkombinering i brottsgränstillstånd:

≔QEd.gavel =⋅⋅1.5 γd Qk.vind -14.074 kN

Beräkning av utböjning i bruksgränstillstånd med hjälp av ekvationer från lastfall med utbredd last
och punktlast enligt Figur B2.8. Först undersöks läge för momentbelastning vid pelarmitt och 
pelarskarv. Bilaga 2 sid XII



Beräkning av utböjning i bruksgränstillstånd med hjälp av ekvationer från lastfall med utbredd last
och punktlast enligt Figur B2.8. Först undersöks läge för momentbelastning vid pelarmitt och 
pelarskarv. 

Figur B2.8: Beräkningsmodell för pelarbalken.

≔a =hvägg 2.752 m

≔b =-Lpelare a 2.268 m

≔xMmax a Läge för maxdeformation.

Kontroll av utböjning vid maxmoment läge. 

≔vmax =――――――
⋅⋅Qd.k.gavel Lpelare b

⋅⋅6 E0.mean Ipelare

⎛
⎜
⎜⎝

-
⎛
⎜
⎜⎝

-1 ―――
b2

Lpelare
2

⎞
⎟
⎟⎠
xMmax ―――

xMmax
3

Lpelare
2

⎞
⎟
⎟⎠

-19.807 mm

Deformation i bruksgränstillstånd uppfyller kravet på 20 mm. 

Beräkning av momentbelastning i brottgränstillstånd. 
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Beräkning av momentbelastning i brottgränstillstånd. 

Det maximala momentet uppstår i samma läge som pelarna skarvas enligt Figur B2.9 och ska MEd

tas om hand av tryckspänningar i pelarskarv samt dragspänningar i spikplåt. 

Figur B2.9: Beräkningsmodell för moment i pelarskarv. 

≔MEd =―――――――
⋅⋅||QEd.gavel|| b xMmax

Lpelare

17.501 ⋅kN m

≔Mpelarskarv MEd

Beräkning av momentkapacitet.

≔Wpelare =⋅bpelare ―――
hpelare

2

6
⎛⎝ ⋅8.873 105 ⎞⎠ mm 3 Pelarens böjmotstånd. 

≔MRd =⋅⋅Wpelare kmod ――
fm.k

γM
29.282 ⋅kN m Momentkapacitet tillräcklig 

utan storlekseffekter.

≔kh =min
⎛
⎜
⎜⎝

,
⎛
⎜
⎝

⋅――
300
hpelare

mm
⎞
⎟
⎠

s

1.2
⎞
⎟
⎟⎠

1.038

≔MRd. =⋅MRd kh 30.392 ⋅kN m Momentkapacitet med storlekseffekter.

=――
MEd

MRd

0.598
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≔MRd. =⋅MRd kh 30.392 ⋅kN m

=――
MEd

MRd

0.598 Krav uppfylls med cirka 60% 
utnyttjandegrad.

Nu undersöks anslutningen mellan pelarna. Momentet i skarven ger upphov till drag och 
tryckspänningar. I beräkningen antas dragspänningar tas upp av spikplåten och 
tryckspänningar av erfoderlig tryckzon mellan kertopelarna, se Figur B2.10. 

Figur B2.10: Beräkningsmodell för undersökning av drag- och tryckspänningar i pelarskarv. 

≔bplåt 90 mm Spikplåtens bredd.

≔hplåt 500 mm Spikplåtens höjd.

≔tplåt 3 mm Spikplåtens tjocklek.

≔Aplåt ⋅tplåt bplåt Plåtens tvärsnittsarea.

≔le =+-hbalk 20 mm ――
tplåt
2

0.202 m Avstånd mellan kraftkomposanter.

≔Fdrag =――――
Mpelarskarv

le
86.852 kN Dragkraft i spikplåt.

≔Ftryck =Fdrag 86.852 kN Tryckkraft i trämaterialet. 

Kontroll av kapacitet i spikplåt med avseende på dragbrott.
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Kontroll av kapacitet i spikplåt med avseende på dragbrott.

≔γM2 1.2 Partialkoefficient för stål.

≔fy 355 MPa Sträckgräns för plattjärn med 
tjocklek mindre än 40 mm.

≔fu 510 MPa Sträckgräns för plattjärn i 
brottgränstillstånd.

Kapaciteten i spiklåten beräknas med hänsyn till lokala försvagningar i 
tvärsnittet, det vill säga skruvhål och utan lokala försvagningar där den lägsta 
blir dimensionerande. 

＝Npl.Rd ⋅fy Aplåt Dimensionerande kapacitet utan 
hänsyn på lokala försvagningar 
i tvärsnittet. 

≔Npl.Rd =⋅fy Aplåt 95.85 kN

Dimensionerande kapacitet med hänsyn 
på lokala försvagningar i tvärsnittet. ＝Nu.Rd ――――

⋅⋅0.9 fu Anet

γM2

≔γM2 =min
⎛
⎜
⎝

,⋅0.9 ―
fu
fy

1.1
⎞
⎟
⎠

1.1 Partialkoefficient för spikplåten.

≔dhål 8 mm Diameter på skruvhål i tvärsnittet.

≔npar 2 Antal skruv per rad.

≔Anet =-Aplåt ⋅⋅dhål npar tplåt 222 mm 2 Tvärsnittets nettoarea.

≔Nu.Rd =――――
⋅⋅0.9 fu Anet

γM2

92.635 kN

≔NRd =min ⎛⎝ ,Nu.Rd Npl.Rd⎞⎠ 92.635 kN Dimensionerande bärförmåga mot 
dragkrafter i spikplåt. 

Kontroll av utnyttjandegrad.

=
|
|
|
――
Fdrag

NRd

|
|
|

0.938
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=
|
|
|
――
Fdrag

NRd

|
|
|

0.938

Spikplåten har kapacitet mot de krafter momentet ger upphov till med cirka 94% 
utnyttjandegrad. 

Nu kontrolleras om erfoderlig tryckzon är tillräcklig och kan ta upp det tryck som 
momentet ger upphov till. 

Karakteristisk bärförmåga vid tryck 
parallellt fiberriktningen.≔fc.0.k 35 MPa

≔γM.kerto 1.2 Partialkoefficient för kertopelare.

≔fc.0.d =⋅kmod ―――
fc.0.k

γM.kerto

26.25 MPa Dimensionerande bärförmåga vid tryck 
parallellt fiberriktningen. 

≔Aef ⋅40 mm bpelare Area som tas i anspråk för att ta 
upp tryckspänningar.

≔Nc.Rd =⋅Aef fc.0.d 115.5 kN Dimensionerande bärförmåga vid tryck 
parallellt fiberriktningen. 

=
|
|
|
――
Ftryck

Nc.Rd

|
|
|

0.752

Träpelaren har kapacitet mot de tryckspänningar momentet ger upphov till med cirka 76% 
utnyttjandegrad. 

≔tplåt 3 mm Spikplåtens tjocklek.

≔bplåt 90 mm Plåtbredden och pelarbrädden lika 
stora.

=bpelare 110 mm Pelarens tvärsnittsbredd.

≔hpelare 220 mm Pelarens tvärsnittshöjd.

≔dskruv 6 mm Skruvdiameter.

≔lskruv 80 mm Skruvlängd.

≔npar 4 Antal skruv parallellt fiberriktningen.

Bilaga 2 sid XVII



≔lskruv 80 mm

≔npar 4 Antal skruv parallellt fiberriktningen.

≔ntvärs 2 Antal skruv vinkelrätt fiberriktningen.

≔nskruv =⋅npar ntvärs 8 Antal skruv i förbandet. 

Antalet spik antas först till 8 stycken per sida och skär av pelarskarv enligt Figur B2.11. Om kapaciteten 
i förbandet inte är tillräckligt kan antalet skruv ökas, dock inte så att spikförbandet tar för stor plats, 
spikavståndet kontrolleras senare i beräkningsgången. 

Figur B2.11: Illustration av belastning i skruvförband. 

=Mpelarskarv 17.501 ⋅kN m Moment i pelarskarv.

≔FM =―――――
Mpelarskarv

⋅hpelare nskruv

9.944 kN Kraft per skruv. 

≔fu 600 ――
N

mm 2

≔ρk 480 ――
kg

m3
Kertopelarens densitet.

≔k90 =+1.3 ⋅0.015 ――
dskruv
mm

1.39
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≔k90 =+1.3 ⋅0.015 ――
dskruv
mm

1.39

≔fh.0.k =⋅⋅⋅0.082
⎛
⎜
⎝

-1 ⋅0.01 ―――
⎛⎝dskruv⎞⎠
mm

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎜
⎜⎝

――
ρk

――
kg

m3

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

MPa 36.998 MPa

≔MyRk =⋅⋅⋅⋅0.3 ――
fu

MPa

⎛
⎜
⎝
――
dskruv
mm

⎞
⎟
⎠

2.6

N mm 18.987 ⋅kN mm Karakteristiskt flytmoment 
för skruven

Beräkning av dimensionerande brottfall, eftersom spikplåtens tjocklek är lika stor som 
betraktas den som tunn. En tunn spikplåt medför att två brottfall =⋅0.5 dskruv 3 mm

undersöks för tunna plåtar med enkelt skjuvningsplan, där lägst bärförmåga blir 
dimensionerande:

≔fh.0.k =⋅⋅⋅0.082
⎛
⎜
⎝

-1 ⋅0.01 ―――
⎛⎝dskruv⎞⎠
mm

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎜
⎜⎝

――
ρk

――
kg

m3

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

MPa 36.998 MPa Karakteristisk bäddhållfasthet 
parallellt fiberriktningen.

≔t1 =-lskruv tplåt 77 mm

≔Fv.Rk.A =⋅⋅⋅0.4 fh.0.k t1 dskruv 6.837 kN

≔Fv.Rk.B =⋅1.15 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅⋅2 My.Rk fh.0.k dskruv 1.971 kN

≔Fv.Rk =min ⎛⎝ ,Fv.Rk.A Fv.Rk.B⎞⎠ 1.971 kN

≔nnödvändig =――――――
Mpelarskarv

⋅⋅hpelare Fv.Rk ――
kmod

γM

53.812 Det krävs alltså 54 skruv per 
sida och skär för förbandet. 

Kontroll av minsta spikavstånd.

≔θ 0 ° Vinkel mellan kraft och fiberriktning.
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Vinkel mellan kraft och fiberriktning.≔θ 0 °

Minsta avstånd mellan skruvar 
parallellt fiberriktningen.≔a1 =⋅(( +4 ||cos ((θ))||)) dskruv 30 mm

Minsta avstånd mellan skruvar 
vinkelrätt fiberriktningen.≔a2 =4 dskruv 24 mm

≔a3.t =max⎛⎝ ,⋅7 dskruv 80 mm⎞⎠ 80 mm Minsta avstånd från belastad 
ände.

≔a3.c =4 dskruv 24 mm

≔a4.t =max⎛⎝ ,⋅(( +2 ⋅2 sin ((θ)))) dskruv ⋅3 dskruv⎞⎠ 18 mm Minsta avstånd från belastad 
kant.

Kontroll av gruppverkan.

≔nef =min
⎛
⎜
⎜⎝

,nnödvändig ⋅nnödvändig
0.9

‾‾‾‾‾‾‾‾4
―――

a1
⋅13 dskruv

⎞
⎟
⎟⎠

28.448

Effektiva antalet blir lägre än det nödvändiga antalet passningsräkning tillämpas för att uppnå 
tillräcklig kapacitet i förbandet. 

≔nnödvändig 110

≔nef =min
⎛
⎜
⎜⎝

,nnödvändig ⋅nnödvändig
0.9

‾‾‾‾‾‾‾‾4
―――

a1
⋅13 dskruv

⎞
⎟
⎟⎠

54.139

Det krävs alltså 110 skruv per sida och skär med beräknade avstånd för att uppnå kapacitet i 
förbandet. 

Beräkning av storlek på förband

=++⋅―――――
⎛⎝ -nnödvändig 1⎞⎠

2
a1 a3.t a3.c 1.739 m Storlek på spikplåt ena sidan av 

pelarskarv.

≔hspikplåt =⋅2 1.739 m 3478 mm Total höjd på spikplåt.

Denna spikplåt anses bli för hög och påverka produktionen på plats. Gruppen anser att det inte längre
är värt att skarva pelaren då förbandet tar för stor plats och ändå resulterar i att väggelementen inte kan 
prefabriceras fullt ut. Istället kan samma lösning användas med hela pelare som uppförs på
byggarbetsplatsen och spikförbandet blir därmed inte längre nödvändigt. När pelarna uppförs på
byggarbetsplatsen behöver ursparningar i anslutningsbalken utföras, samt ansluta balk och pelare
förslagsvis enligt Figur B2.12. Idén är att med erfoderligt förband på ovan- och underkant balk kunna
föra horisontell belastning från balkarna vidare till pelarna.
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Denna spikplåt anses bli för hög och påverka produktionen på plats. Gruppen anser att det inte längre 
är värt att skarva pelaren då förbandet tar för stor plats och ändå resulterar i att väggelementen inte kan 
prefabriceras fullt ut. Istället kan samma lösning användas med hela pelare som uppförs på 
byggarbetsplatsen och spikförbandet blir därmed inte längre nödvändigt. När pelarna uppförs på 
byggarbetsplatsen behöver ursparningar i anslutningsbalken utföras, samt ansluta balk och pelare 
förslagsvis enligt Figur B2.12. Idén är att med erfoderligt förband på ovan- och underkant balk kunna 
föra horisontell belastning från balkarna vidare till pelarna.

Figur B2.12: Förslag på anslutning mellan balk och pelare vid ursparningar på byggarbetsplats.
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