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Sammanfattning 
The Results of this thesis was the creation of two designed house variants with a module to all 
the apartments. In addition till the first module there are three other modules of apartments that 
can be put in the houses if it so needs. The house are volume prefabricated and are placed on 
site in a way that it create an enclosure of the area which faces against the nature and car parks 
also lies hidden behind these houses. Naturområde är på höger och en visualisering kan ses på 
figur 1. 

 
Figur 1 Bostadsområde 

Till bjälklagskonstruktion valdes korsade balksystem/Balk rost. Det bärs upp av alla fyra väggar. 
I konstruktionen mellan den första och andra våningen finns det ingen syll, istället finns det två 
olika alternativ till koppling mellan våningarna för att modulerna ska sättas på plats. 
Anledningen till denna lösning var att det inte ska bli någon sättning när krafterna från ovan 
trycker ned. Krafterna förs istället direkt ned till regelstomsystemet. Detta kan hända när 
fastighetsägare i framtiden vill bygga fler våningar än nuvarande två våningars hus, om det 
behövs fler bostäder med finns inget extra utrymme runtomkring att bygga på. 

Nyckelord:  

Studentbostäder, Volymprefabricerat hus, korsande bjälklag 
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Summary 
The Results of this thesis was the creation of two designed house variants with a module to all 
the apartments. In addition till the first module there are three other modules of apartments that 
can be put in the houses if it so needs. The house are volume prefabricated and are placed on 
site in a way that it create an enclosure of the area which faces against the nature and car parks 
also lies hidden behind these houses. The nature area is at the right side of the picture.   

 
Figur 2 Residence area 

For the actual structure, a cross beam was created to carry the floor above and it is support by 
all four walls. The structure between the first and the second floor has no "syll" but instead there 
are two differently alternative to linking the floors in order so that it will not move. The reason 
with this solution was that there will not be any subsidence when the forces from above are 
pressed down ward. The forces are instead directly down to the next timber frame system. This 
can happen when the real estate's owner might want to build more floors on the house than the 
present two floors house when there is no land to build and spaces are needed in the future. 

 

Keywords:  

Students House, Volume prefabricated house, Cross beams. 
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Förord 
Rapporten som presenteras är ett examensarbete på C-nivå och omfattar 15 högskolepoäng. 
Arbetet har utförts under 10 veckor på Växjö universitet.  

Rapporten är det sista ledet i högskoleingenjörsutbildningen på 180hp inom byggteknik.  

Examensarbetet har utförts på uppdrag av Benny Fransson vid Växjö universitet.  

Vi vill rikta ett varmt tack till vår handledare Benny Fransson vid Växjö universitet som varit ett 
stort stöd under hela arbetet och Mats Elgström på LBE-Arkitekt för vägledning. 

Växjö Universitet den 26 maj 2009. 
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1. Introduktion 
Växjö har utsetts till Europas grönaste stad. 1 Efter denna utnämning har staden blivit 

allt mer omtalad, bland annat för den forskning som bedrivs om trähus. Att kunna 

bygga snabbt, miljövänligt och energisnålt till en rimlig kostnad är idag nödvändigt. 

Behovet av bostäder och studentbostäder antas öka i Växjö de närmaste åren till följd 

av universitets expansion. År 2010 går Högskolan i Kalmar samman med Växjö 

universitet och bildar Linnéuniversitetet. 

Med anledning av ovanstående fick vi i uppdrag att utforma ett bostadshus i trä som 

passar till studenter, gästlärare och äldre i Växjö. 

1.1 Bakgrund 
Nya konstruktionslösningar måste utvecklas för att kunna möta efterfrågan med 

hänsyn till miljöfrågor, snabba leveranser och låga kostnader. Under de senaste åren 

har det skett mycket forskning kring träbyggand i Sverige.  

Professor Leif Gustavsson vid Mittuniversitetet i Östersund anger fyra skäl till varför 

träbaserade produkter från ett hållbart skogsbruk minskar nettoutsläppen av koldioxid 

jämfört med betong: 

• träprodukter kräver mindre energi vid tillverkningen 

• restprodukter av trä kan ersätta fossila bränslen 

• kol lagras i trämaterial som fungerar som kolsänka och minskar mängden 

koldioxid i atmosfären 

• tillverkning av cement medför utsläpp av koldioxid. 2 

Analysering av trämaterialets livscykel visar att en genomsnittlig livslängd för ett trähus 

är cirka 100 år. Trä produkter kan återvinnas som byggmaterial, bränsle, med mera. 

                                                      

1 DN: Skanska bygger billigt: 2009-03-18 

2 http://www.sca.com/sv/Sundsvall/Press/Artiklar/Container/Artiklar/Trahus-bra-for-

klimatet/ (2009-05-26) 
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Växande trä producerar syre och tar upp koldioxid. Vid förbrukning av trä återförs det 

samma mängd koldioxid till atmosfären som träet tas. 

Det är därför man forskar kring träkonstruktioner här vid Växjö universitet. Nya 

konstruktionslösningar måste tas upp för att kunna bemöta efterfrågan med hänsyn till 

miljöfrågor, snabbleverans och låg kostnader.3 

Den finns många företag som bygger med trä t.ex. Myresjöhus. 

Så här skriver Myresjöhus (2009) om trähusbyggnade: 

Vi bygger nästan uteslutande trähus och användningen av trä har miljöfördelar i sig. 

Trä binder koldioxid och därför kan en ökad användning av träprodukter i stället 

för andra material bidra till att minska koldioxidutsläppen. Träbearbetning har även 

andra fördelar när det kommer till försurning, ozonbildning och växthuseffekten. 

Energiförbrukning - Våra hus är välisolerade, har effektiva uppvärmningssystem 

och är ofta utrustade med energisnåla hushållsmaskiner. Genom diverse samarbeten 

med leverantörer, skolor och forskningsinstitut jobbar vi systematiskt med att 

försöka se hur framtidens energisnåla hus skall fungera och se ut. 

Driftinstruktioner – Instruktioner ges om allt från hur man smörjer och 

underhåller låsen till underhåll av ytterdörrar och hur man sköter värme och 

ventilationsanläggningen. 

Kemikalier – Genom att värdera och registrera alla kemikalier som vi bygger in i 

våra hus säkrar vi att vi lever upp till de krav som ställs av Kemikalieinspektionen. 

Avfall – Genom väl genomtänkt avfallshantering och sortering begränsar vi den 

andel avfall som går till deponi. Strävan är att helt undvika deponering till förmån 

för återanvändning och återvinning, dvs maximal resurshushållning. 

Fuktsäkert bygge – Utlastning från fabrikerna sker inomhus eller under tak. 

Lastbilarna är alltid täckta. Våra volymhus är täckta med plast ända till taket sätts på 

plats. 

Nödlägesberedskap, spillberedskap och arbetsmiljö – En väl utarbetad plan 

om olyckan skulle vara framme. Eventuell miljöpåverkan blir minimal. 4 

                                                      

3 http://www.vxu.se/td/bygg/forskning/(2009-05-29) 
4  http://www.myresjohus.se/Att-bygga-hus/Energi-och-Miljo/Att-bygga-i-tra.aspx (2009-05-
15) 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att utforma studentlägenheter med hjälp av volym 
prefabricerade element. Arbetet består av olika delar: A-ritning, K-ritning, 
lastberäkningar av konstruktion och tomtutredning. A-ritningarna fokuserar på 
planlösning medan K-ritningarnas fokus ligger på att ta fram hållbar konstruktion och 
detaljlösningar. 

1.3 Mål 
Byggnaden ska vara i två våningar och varje lägenhet ska ha innermåtten ca 6x6 m2. 
Innermåtten ska anpassas till ett byggsystemets modulmått där byggsystemet ska ha 
modulen 600 mm i ena och 300 mm i det andra riktningen. Detta innebär att 
lägenheternas innermått i ena riktningen ska anpassa till byggsystemet modulmått så 
att lägenheternas innermått blir så nära 6 meter som möjligt. Ritningar ska utföras i 
CAD och bifogas i rapporten. I detta examensarbete ska ritarbete utföras i både 2D 
och 3D.  

1.3.1 Huvudmål 

1.3.1.1 Delmål 1 

Utformning av en studentlägenhet är första målet. Lägenheten ska vara 
handikappanpassad. Några lägenhetsmoduler som kan placera i olika hus varianter ska 
tas fram. Undersökning av tomten ska göras innan husen ritas och placeras på tomten. 
Hänsyn ska tas till naturomgivning och kommunikationsläge vid placering av husen. 

1.3.1.2 Delmål 2 
En ny konstruktionslösning ska tas fram. Konstruktionen skall vara snabb och billig 

att producera och underhålla samt skall vara "starkare" än en traditionell byggnation. 

1.3.1.3 Delmål 3 
Trämodell i skala 1:10 skall tas fram för att beskriva byggnadens funktion och 

möjlighet till produktion.  
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2. Teori 
Detta avsnitt består av tre delar: Historisk tillbakablick, prefabteknik och träbalkar. 

2.1 Historisk tillbakablick 

Tekniken bakom prefabricerade hus har funnits länge. För länge sedan byggde man 

trähus med stockar. I början av 1800-talet började man bygga med träreglar, en teknik 

som revolutionerade trähusbyggandet. 

 

Figur 3 Rosendahls slott 1823-1827 av Fredrik Blom 

En tidig version av prefabteknik infördes till Sverige av arkitekten major Fredrik Blom 

under 1800 talet 5. Han introducerade en flyttbar huskonstruktion som bestod av 

pappklädda regelstommar med yttre fasad av vertikala brädor. Insidan av väggen 

bestod av samma material. Byggdelarna transporterades och monterades på plats med 

golv och tak. 

En känd huskonstruktion som bygger på denna princip är Rosendahls slott, som 

byggdes på uppdrag av dåvarande kung Karl XIV John 1823 - 1827. Slottet är två 

våningar högt och har 17 rum. 

I mer än 100 år var det förbjudet att använda träbyggnadsteknik inom det storskaliga 

byggandet. I samband med EU-inträdet 1994 beslutades om nya normer för 

                                                      

5 http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=3(2009-04-30) 
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byggandet.6 Sverige har drygt 15 års erfarenhet av att bygga högre bostadshus med 

trästommar. Sedan upplyftningen har teknik- och metodutveckling gått i fram åt och 

träregelsystem med nya stommaterial introduceras kontinuerligt in i byggsektion. 7  

Växjös första flervåningshus i trä byggdes i Wälludden. 

 

Figur 4 Wälludden, Växjö. Arkitekten Tina Wik och Gunnar Matsson 

                                                      

6 http://www.byggindustrin.com/teknik/nytt-byggsystem-for-flerbostadshus-i-tra__5853 

(2009-05-25) 

7 http://epubl.ltu.se/1402-1536/2008/18/index.html (2009-05-22) 
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2.2 Prefabteknik  

Ett prefabricerat trähus byggs och monteras i fabrik. Det finns två olika sätt att bygga 
prefabricerat. Enligt volymmetoden byggs nästan hela huset i fabriken. 
Elementmetoden däremot innebär att ytter- och inneväggar byggs var för sig i fabriken 
innan de transporteras och monteras på plats. 

Ett exempel på byggnation enligt elementmetoden är Limnologen i Växjö. 
Limnologen är ett åtta – våninghus. 

 
Figur 5 Exempel av elementmetod Limnologen, Växjö. 8 

Skanska minskade byggkostnaderna med 30 % tack vara volymmetoden. Enligt 
Skanska (2005) kommer framtidens flerfamiljshus ”som legobitar, i komponenter, och 
sätts samman på byggarbetsplatsen”.9 Våtrum, balkonger, burspråk, trapphus osv, görs 
i fabrik. Med den här metoden flyttas arbetstimmarna från arbetsplatsen till fabriken. 
Byggtiderna kortas och kostnaderna sänks. 

                                                      

8 http://www.vxu.se/td/bygg/ (2009-05-22) 

9 DN, lördag 19 Mars 2005: Skanska bygger billigt (2009-05-13) 
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Ett exempel på volymmetoden byggdes av Sidensjöhus AB byggnaden.10 

 

Figur 6 Exempel av volymmetoden ser ut 

2.3 Träbalkar 

I dags finns det två vanliga typer av träbalkar som används av byggindustrin, hyvlad 

träregel och limträbalk. Det finns också ett annat trämaterial som börjar introducera till 

industrin, Kerto Balk. 

2.3.1 Hyvlat Träbalk 

Hyvlade träbalk är vanlig träregel av furu eller gran. Det är gjort av trästomme som 

sågas i ett sågverk innan det hyvlas till träregel. Det finns idag olika dimensioner och 

kvaliteter av träregel på marknaden. Bärigheten för träet beror på träkvaliteten. 

                                                      

10 http://www.sidensjohus.se/kontaktaoss.html  (2009-05-15) 
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2.3.2 Lim Träbalk 

Limträbalk utvecklades i början av 1900-talet. Tillverkning av lim träbalk består av 

brädor som limmas och trycks ihop med varandra. Genom att limma ihop brädorna 

ökar materialets hållfasthetsvärden och bärförmågan på materialet ökar.11   

 

Figur 7  Limning av träbalk 

                                                      

11 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=870&contextPage=861(2009-

05-27) 
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2.3.3 Kerto Balk 

Kertobalk är ett ny utvecklat trämaterial. Tillverkningen är nästan samma som limträ 

balk. Istället för att bara limmar ihop brädorna hyvlas träet till tunna fanerskikt, som 

limmas ihop och bärigheten blir bättre än limträbalk.  Ett annat namn för Kertobalk är 

LVL, Laminated Veneer Lumber.12 

 

Figur 8 Fanerträ, Laminated Veneer Lumber, LVL. Kerto. 

 

                                                      

12 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=870&contextPage=861(2009-

05-27) 
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3. Metod 
Auto-Cad Architecture hade använt vi som vårt huvudprogram till att rita A-
handlingar och K-handlingar. Sketch up använt vi mer i konstruktionsdelar för att 
kunna se helheten i konstruktionen och hur de olika delarna ska placeras. 

Vi hade sökt övriga information via Internet  

Beräkningen av nedböjningen använt vi ett program som vår handledar hade gjort i 

Excel.  
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4 Genomförande 

4.1 Trämodell 
Vi började med att ta fram en trämodell av vår konstruktion. I modellen visar vi 

konstruktionens olika bärande delar. Lägenhetsmodulen ska vara i två delar tre meter 

bred och sex meter lång. Lastdimensionen på lastbilar sätter denna begränsning. 

 
Figur 9 Trämodell, konstruktionslösning 

 

 
Figur 10 Trämodell, konstruktionslösning 
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Kopplingsproblemet mellan de vertikala reglarna i de olika våningsplanen löstes. 
Nedanstående bilder visar ett par förslag. 

  
Figur 11 konstruktions koppling alternativ 1 

 

Figur 12 konstruktions koppling alternativ 2 
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4.2 Tomtutredning 
Då vi inte hade tillgång till tomten i början av projektet tog vi fram sex olika 
husvarianter i olika storlekar. 

 
Figur 13 6 olika typer av hus 
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Efter tilldelning av tomt valde vi de två hustyper som bäst passar till tomten. Tomten 
"Stjärnfallet" valdes för examensarbete och det visas enligt figuren nedan. 

 

Figur 14 Tomten Stjärnfallet, Evedal område, Östra lugnet, Växjö.  
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4.3 Val av byggnader 
Efter tomtutredningen valde vi två av våra husvarianter. På tomten skall även 

parkering, miljöhus, cykelförråd, tvättstuga och granområden med grillplats finnas. 

 

 

Figur 15 Situationsplan 
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4.4A-ritning 
Vi tog fram flera olika hussmodeller i två plan i CAD och Sketchup. Några hustyper 

visas på bilden nedan. 

 

Figur 16 Planlösningar på olika hustyper 

Under arbetets gång har vi tagit fram fyra olika lägenhetsmoduler som kan placeras i 

huset om det behövs. Nedanstående bild visar hur olika moduler ser ut. 

 

Figur 17 Olika planlösningar på studenthus 
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Efter handledningen valde de två modellerna ut och placerades på tomten. 

Hus A 

 
Figur 18 Hus A, 16st lgt 

planlösningen på hus A 

 

Figur 19 planslösning, Hus A 
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Hus B 

 
Figur 20 Hus B, 8st lgt 

planlösningen på hus B 

 
Figur 21 planlösning, Hus B 
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4.5 K-ritning 
Husen ska vara volymprefabricerade. Det betyder att de olika våningarna kommer att 
vara färdigtillverkade i fabriken innan de transporteras till platsen. El, ventilation, 
vatten och avlopp kommer att kopplas.  

Vi har tagit reda på olika bjälklagsprofiler och hur dessa kommer att klara laster och 
nedböjning. Vi kom på en konstruktion som kunde klara ovanstående förutsättningar; 
korslagda balksystem/balkrost. Bilden nedan visar korsande system balkar. 

 
Figur 22 krossande balkar 

Enligt vår konstruktionslösning kommer lasterna att bäras av fyra väggar. Fördelarna 
med denna konstruktion är ökad spännvidd och bärförmåga. El, ventil, vatten och 
avlopp kan dras genom bjälklaget i båda riktningarna.  

Nästa steg var att hitta en konstruktionslösning som kan bära laster, de olika typerna 
av konstruktionslösning kommer att beräknas och undersökas under kapitel 4.5  
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Konstruktionen ska ta hänsyn till sättningen som kan ske i framtiden på grund av 
tunga laster om fastighetsägare vill bygga till flera våningar i framtiden. Lösningen blir 
då att vi tar bort syllen som ligger mellan varje våning så att lasterna kan föras direkt 
ner till undre regelstomsystemet. 

 
Figur 23 Ändring av konstruktionen mellan botten våning och andra våning. 

Balkrost konstruktionen kommer att delas up i två delar. Den ena tillhör första 
våningen och den andra tillhör våningen ovan på. Modulerna kommer att ligga på 
varandra vid placering på tomten och ska hålla på plats med dem kopplingar som vi 
har föreslagit. s13 i rapporten. 

 
Figur 24 Lösning till Balkrost i 3D 

Dimensionerna för yttervägg, innervägg och grund väljas enligt Isover 13. Skiljande 
väggar mellan olika lägenheter konstruerar vi själva med hänsyn till akustikproblemet. 

                                                      

13 www.isover.se (2009-04-30) 
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4.6 Yttervägg 
Vi har valt och utvecklat yttervägg typ Y:203 (2)från Isovers hemsida eftersom den 
väggen ha ett U-värde på 0,15 w/m2.C 

 
Figur 25 Bilden på yttervägg är tagit från Isover hemsida och redigera i Paint program. 

Egenskaper på yttervägg typ Y:203 

Egenskaper      

Konstruktionslösning nr:  1 2 

U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,15 

Brandklassb): REI30 REI30 

Ljudreduktion [dB]c):     

R´w+C50-3150 47/55/61 47/55/61 

R´w+Ctr,50-3150 39/45/51 39/45/51 

Isolertjocklek [mm]: 370 270 

Väggtjocklek [mm]: 468 355 
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4.7 Innervägg 
Vi har vald Innervägg typ I:209 

 
Egenskaper Genomskinlighet 

Brandklass   Ljudreduktion [dB]   

EI60* 
  

R´w=40 
R´w+C50-3150=37 

 
Figur 26 innevägg 
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4.8 Skiljandevägg 
Vi har arbetat mer med skiljandeväggen och har anpassat den för vår modulbyggnad 
samt tagit hänsyn till ljudisolering. CC avstånden mellan reglarna är 300 mm. 

 
Figur 27 Vägg mellan lägenheter 
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4.9 Grunden 
Grunden är av typ Isover G:202. U-värde är som nedan stående tabell. 

 
Figur 28 Bilden på grunden är tagit från Isover hemsida och redigera i Paint program. 
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4.10 Taket 
Taket är en sadeltakvariant för båda hus typerna som ses på bilden. Materialet till taket 
är vanliga takpannor av tegel. 

 

Figur 29 Sadel Tak Hus A 

 

Figur 30 Sadel Tak Hus B 
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4.11 Beräkning av balk nedböjningen 
Med hjälp av vår handledare kom vi fram till fyra bärande konstruktioner. 
Beräkningarna togs fram med hjälp av en dataformulerad beräkning i Excel som 
handledaren har gjort. Syftet med data beräkningen är att ta fram nedböjningen. 
Permanent skada sker när nedböjning över kravet vilket är L/300. Resultatet kommer 
att jämföras med ett vanligt balksystem för att se hur mycket späddvidden öka. 

Krav 

Hållfasthetsklass: K35, K24 

Klimatklass: 1 

Säkerhetsklass: 2  

Ek35 : 13000 MPa 

Ek24 : 10500 MPa 

Ks :  P = 0,55 A = 0,65 B= 0,8 

Nedböjningskrav: L/300 

Last Bjälklag Egentyngden: 

13+13 Gips  2/2,0 mKN  

22 Spånskiva  2/154,0 mKN  

45X220 S600  2/099,0 mKN  

45X220 S600  2/099,0 mKN  

Min Ull 145  2/099,0 mKN  

Akustikprofiler  2/099,0 mKN  

13 Gips   2/099,0 mKN  

15 Gips   2/099,0 mKN  

Material Egentyngden Total: 2/836,0 mKN  
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Installationer:  2/15,0 mKN  

Innerväggar:  2/50,0 mKN  

På grund av dem olika konstruktionslösningar som presenteras ökar vi material 

egentyngden från 2/836,0 mKN till 2/85,0 mKN för att underlätta beräkningen. 

Total egentyng blir då: 2/50,150,015,085,0 mKN=++  

Nyttiglast: Bostad 

2/5,0 mKNqbk =  1=ϕ  

2/5,1 mKNq fk =  33,0=ϕ  

Laster 

Lastkombination 1 - brottgränstillstånd med last bredd 600 mm 

kkd QGq 3,10,1 +=  

mKNmKNqd /46,26,0*1,4/10,4)5,15,0(*3,150,1 2 ===++=  

Lastkombinations 8 - permanent skada vid brukgränstillstånd med last bredd 600 mm 

kkd QGq 0,10,1 +=  

mKNmKNqd /1,26,0*1,4/5,3)5,15,0(0,150,1 2 ===++=  
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Nedböjningarna är data beräknad med hjälp av dataprogram. 

Konstruktion alt. 1 - beräkning av nedböjning (permanent skada) med K35 

 

Egentyngd (p) 2/5,1 mKNq =  mMNmEI x /81,0 2=  

  mmy 8,19=Δ  mMNmEI y /73,0 2=  

Nyttig Last (A) 2/5,0 mKNq =  mMNmEI x /96,0 2=  

  mmy 6,5=Δ   mMNmEI y /86,0 2=  

Bunden Last (B) 2/5,1 mKNq =  mMNmEI x /19,1 2=  

  mmy 6,13=Δ  mMNmEI y /06,1 2=  

Total nedböjning: 19,8+5,6+13,6=39 mm 

Nedböjningen är beräknad med träkonstruktion K35. Enligt total nedböjningen klarar 

konstruktionen inte nedböjningen. Från här går vi vidare till en annan konstruktion 

med förstärkning i undre delen och tar bort förstärkning ovanpå. Se nästa sida. 
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Konstruktion alt. 2 - beräkning av nedböjning (permanent skada) med K35 

 

Egentyngd (p) 2/5,1 mKNq =  mMNmEI x /47,0 2=  

  mmy 5,14=Δ  mMNmEI y /65,1 2=  

Nyttig Last (A) 2/5,0 mKNq =  mMNmEI x /53,0 2=  

  mmy ?=Δ   mMNmEI y /95,1 2=  

Bunden Last (B) 2/5,1 mKNq =  mMNmEI x /66,0 2=  

  mmy ?=Δ   mMNmEI y /40,2 2=  

Vid beräkning av nedböjning på egen tyngd kan vi se att nedböjningen minska med 27 

%. Det räcker inte och därför går vi vidare till en annan konstruktion med förstärkning 

ovanpå. Se nästa sida. 
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Konstruktion alt. 3 - beräkning av nedböjning (permanent skada) med K35 

 

Egentyngd (p) 2/5,1 mKNq =  mMNmEI x /81,0 2=  

  mmy 37,12=Δ  mMNmEI y /65,1 2=  

Nyttig Last (A) 2/5,0 mKNq =  mMNmEI x /96,0 2=  

  mmy 48,3=Δ  mMNmEI y /95,1 2=  

Bunden Last (B) 2/5,1 mKNq =  mMNmEI x /19,1 2=  

  mmy 47,8=Δ  mMNmEI y /40,2 2=  

Total nedböjning: 12,37+3,48+8,47=24,32 mm > 20 mm  

Konstruktionen klarar nästen krav som ges: L/300. Men det räcker ändå inte och 

därför går vi vidare till vår sista lösning. 



 

 

31 

Nabil Al-Ansari och Meng Seng Te 

Konstruktion alt. 4 - beräkning av nedböjning (permanent skada) med K35 

 

Egentyngd (p) 2/5,1 mKNq =  mMNmEI x /65,1 2=  

  mmy 25,9=Δ  mMNmEI y /65,1 2=  

Nyttig Last (A) 2/5,0 mKNq =  mMNmEI x /95,1 2=  

  mmy 61,2=Δ  mMNmEI y /95,1 2=  

Bunden Last (B) 2/5,1 mKNq =  mMNmEI x /40,2 2=  

  mmy 36,6=Δ  mMNmEI y /40,2 2=  

Total nedböjning: 9,25+2,61+6,36=18,22 mm < 20 mm 

Konstruktionen klarar sig med marginal och då bestämmer vi att undersöka på K24 

eftersom det är svårt att ta tag på bra trä kvalitet som K35.  
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Konstruktion alt. 4 - beräkning av nedböjning (permanent skada) med K24 

 

Egentyngd (p) 2/5,1 mKNq =  mMNmEI x /39,1 2=  

  mmy 99,10=Δ  mMNmEI y /39,1 2=  

Nyttig Last (A) 2/5,0 mKNq =  mMNmEI x /64,1 2=  

  mmy 10,3=Δ   mMNmEI y /64,1 2=  

Bunden Last (B) 2/5,1 mKNq =  mMNmEI x /02,2 2=  

  mmy 56,7=Δ  mMNmEI y /02,2 2=  

Total nedböjning: 10,99+3,10+7,56=21,65 mm > 20 mm 

Nedböjning i konstruktionen klarar inte kravet men vi kan ändå godta resultatet 

eftersom det är svårt att få tag på trä av K35 kvalitet.  
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Beräkning av bjälklag i en sidigt led 

Installationer:  2/15,0 mKN  

Innerväggar:  2/50,0 mKN  

2/387,15,015,0737,0 mKNGk =++=  

Lastkombination 1 - brottgränstillstånd med last bredd 600 mm 

kkd QGq 3,10,1 +=  

mKNmKNqd /39,26,0*987,3/987,3)5,15,0(*3,1387,1 2 ===++=  

Lastkombinations 8 - permanent skada vid brukgränstillstånd med last bredd 600 mm 

kkd QGq 0,10,1 +=  

mKNmKNqd /03221,26,0*387,3/387,3)5,15,0(0,1387,1 2 ===++=  

Spännvidden ska bestämmas med hjälp av lasterna och bestämmelseer från BKR. 

Böjmoment - Bärförmåga 

75,0=rκ (fm, K35, Lasttyp B, klimatklass 1) 
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Tvärkraft - Lasteffekter 
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Tvärkraft - Bärförmåga 

75,0=rκ (fv, K35, Lasttyp B, klimatklass 1) 
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Nedböjning i brukgrändstillstånd 

Samverkan mellan golvskiva och golvbjälklag 
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Nedböjningen får inte överstiger L/300 
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På grund av nedböjning krav måste spännvidd till balken minska till 3,5 m istället av 

4,8 m 

Jämförelse med balkrost system 

6/3,5=1,71 
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5. Resultat 
Det här kapitlet kommer det slutgiltiga resultat att beskrivas. 

Projektet innehåller: 

1. Utveckling av bärande konstruktion som bär alla laster och klara nedböjning. 

En beräkning som visar att konstruktion typ-D klarar av spännvidden på 6 m. 

En jämförelse med ett vanligt balksystem och i den visar det sig att 
spännvidden ökar upp till 70 % när man har balkrost system. 

2. En ritad planslösning till alla bostadstyper enligt svensk standard, alla bostäder 
skall vara tillgängliga för funktionshindrade personer. 

3. Rita även tvättstuga, cykelförråd, miljöhus, parkering, trädgårdar och vägar 
med hänsyn till omgivning och naturen dvs. (husen E, F, G) 

4. Rita situationsplan. 

Alla ritningar och den beräknade nedböjningen på olika profiler bifogas i bilaga 1, 2 
och 3. 
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6. Diskussion 
Balkrost är ett system som har funnit länge. Tekniken applicerar i båda trä och stål. 
Vid användning av trä med balkrost system används enbart limträ i elementmetoden. I 
examensarbete har vi använt enbart en vanliga hyvlad 45x220mm balk klass K35 och 
K24. 

Enligt vår handledare är det första gång som man har använt volym prefabricerad 
teknik vid placering av konstruktion med balkrost  

Vi är nöjda med resultatet i helhet i båda arkitekt- och konstruktion delen men om vi 
hade fått mer tid till undersökning av balksystemet skulle det vara en bra start för att 
utveckla ett helt nytt krossade balksystem med volymmetoden. 

När det gäller trä material kan man undersöka dem andra tillgängliga träprodukter t.ex. 
Limträbalk och Kertobalk. Användning av limträbalk och Kertobalk kommer att öka 
spinnvidden i byggnaden. 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1: Indata till program beräkningen (9 sidor nedböjningen resultat) 

Bilaga 2: A-ritning (13 sidor A-ritningen) 

Bilaga 3: K- ritning (2 sidor K-ritningen) 



  

BILAGA 1: Nedböjnings resultat (antal sidor: 9) 
Beräkning av K35 Balk, Alternativ A, Nyttig Last



  

Beräkning av K35 Balk, Alternativ A, Bunden Last 



  

Beräkning av K35 Balk, Alternativ A, Egentyngd 

 

 



  

Beräkning av K35 Balk, Alternativ B, Egentyngd 



  

Beräkning av K35 Balk, Alternativ C, Nyttig Last 

 



  

Beräkning av K35 Balk, Alternativ C, Egentyngd 

 



  

Beräkning av K24 Balk, Alternativ A, Nyttig Last  



  

Beräkning av K24 Balk, Alternativ A, Bunden Last  



  

Beräkning av K24 Balk, Alternativ A, Egentyngd 



  

BILAGA 2: A-ritning (antal sidor: 13) 



  

BILAGA 3: K- ritning (antal sidor: 2) 
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