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Sammanfattning

I  början  av  varje  nytt  projekt  stöter  man  på  de  olika  alternativ  av  stomme-  och 
bjälklagskonstruktioner som finns att välja mellan, och frågan blir ofta vilken alternativ 
som är optimal för den aktuella projekteten.

Den optimala lösningen för varje projekt existerar inte, på grund av de olika faktorer och 
förutsättningar som styr projektet, till exempel: ekonomi, typ av byggnad, terrängtyp etc.

Frågeställningen  i  denna  rapport  är  om  limträ  eller  betong  är  den  mest  optimala 
alternativen som stommaterial i det aktuella projektet.

Jämförelsearbetet utgående från förutsättningar har gjorts genom att dimensionera delar 
av  ett  projekt  med  både  materialen.  Fokus  har  lagts  på  skillnader  i  byggnadshöjd, 
vindstabilitet och grundläggningen. Resultaten tyder på om man ska bygga ett kontorshus 
eller flervåningshus vore betong mer lämpligare alternativ jämfört med limträ.

Skillnaden i byggnadshöjd finns men är förvånansvärt inte så stor mellan de två olika 
stommaterial.  Dock  skillnaden  varierar  avsevärd  när  det  gäller  bjälklagshöjd  mellan 
limträ och betong. Detta pga krav på nedböjning och svikt som ställs på limträbjälklag.

Båda stommaterial klara vindstabiliteten utan plintar, som är ganska intressant speciellt 
med tanke på limträets låga vikt.

När det gäller grundläggningen, blev skillnaden betydlig större mellan limträ och betong.

Dimensionering  enligt  Eurokoder  har  gjorts  genom  egna  handberäkningar  och  även 
användandet av programvaran Strusoft.
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Summary

At the beginning of each new project comes across on the different options of frame and floor 
construction available to choose from, and the question is often which option that is optimal 
for the current project. The optimal solution for each project does not exist, because of the 
different factors and conditions that govern the project, such as: economy, building type, 
terrain type, etc.

The issue addressed in this report is on glue-laminated wood or concrete is the most ideal 
alternative to framing materials in the current project.

Comparative work on the basis of preconditions has been made by dimensioning the parts of a 
project with both materials. The focus was on differences in building height, wind stability 
and the foundation. 

The results indicate if you're going to build an office building or apartment building,concrete 
is more appropriate alternative compared to the glue-laminated wood.

The difference in building height is surprisingly not so great between the two different frames. 
However, the difference varies considerably in terms of floor height between glue-laminated 
wood and concrete. This is due to requirements for deflection and springines imposed on 
wood.

Both frames can handle wind stability without plinths, which is quite interesting especially in 
view of the wood's light weight.

Regarding the foundation, the difference was significantly greater between glue-laminated 
wood and concrete.

The design according to Eurocodes has been made by hand calculations and also the use of 
the software Strusofts.
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Abstract

Detta examensarbete handlar om dimensionering av ett valt projekt med två olika 
stomalternativ när det gäller byggnadsmaterial. Målet är att utgående från resultaten 
komma fram till slutsatsen om vilken alternativ som är optimal.

Byggnadsmaterialen som har jämförts är betong och limträ. Fokus har lagts på analys av 
tekniska egenskaper, dimensionering av de olika bjälklagen, dimensionering av 
ytterväggar och pelare samt utvärdering av geotekniska undersökningen som finns 
tillgänglig.

Nyckelord:

Stomme, Dimensionering, Betong, Limträ, Tekniska egenskaper.
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Förord
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tillsammans med andra partners.

Ett av deras utvecklingsprojekt är själva idén till detta examensarbete.

Jag vill tacka min huvudhandledare på Projektbyggaren Håkan Svensson som med stor 
entusiasm och med sina kunskaper inom området har väglett mig genom arbetet.

Jag vill även tacka min handledare på Linnéuniversitetet Hamid Movaffaghi som har stött 
mig i skrivningen av rapporten.
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1. Introduktion
Detta kapitel innehåller bakgrunden till studien, problemformuleringen, syfte och målet 
med arbete och vilka begränsningar och avgränsningar som är gjorda.

1.1 Bakgrund

I  början  av  varje  nytt  projekt  stöter  man  på  de  olika  alternativ  av  stomme-  och 
bjälklagskonstruktioner som finns att välja mellan, och frågan blir ofta vilken alternativ 
som är optimal för den aktuella projekteten.

Den optimala lösningen för varje projekt existerar inte, på grund av de olika faktorer och 
förutsättningar som styr projektet, till exempel: ekonomi, typ av byggnad, terrängtyp etc.

Målet med detta är att ta fram underlag som beslutfattaren behöver för att kunna välja 
mellan stomme för ett valt projekt.

Tillvägagångssättet  är  att  först  analysera  förutsättningarna  för  aktuella  projektet  och 
sedan  drar  en  ungefärlig  slutsats  för  att  kunna  begränsa  valet  av  stomme-  och 
bjälklagskonstruktioner. Valet kan begränsas ofta till två alternativ. Sedan fördjupar man 
sig in i alternativen och tar fram konstruktions- och prismässiga lösningar. Målet med 
detta är att ta fram underlag som beslutfattaren behöver för att kunna välja mellan.

Detta förfarande möjliggör att  det blir  ett  mer lönsamt och effektivt  projektering som 
sparar både tid och resurser.

1.2 Syfte och mål

Ett  av  Projektbyggarens  framtida  utvecklingsprojekt  är  kontorshuset  i  Karlskrona,  så 
kallad ”Skeppsbrokajen”. Kontorshuset är i tre våningar, med två normala våningar och 
indragen tredje våning, se figur 1.

Syftet med detta examensarbete är att analysera tekniska egenskapskrav i det framtida 
projektet ”Skeppsbrokajen” i Karlskrona för att kunna välja mellan en lätt (bjälklag av 
limträbalkar  och  limträstomme)  och  en  tung  stomme  (bjälklag  av  HD/F-plattor  och 
yttervägg av platsgjuten betong och betongstomme). 

Tekniska  egenskapskrav  är  samhällets  minimikrav  på  byggnader  när  det  gäller 
bärförmåga, stadga, beständighet, säkerhet i händelse av brand, säkerhet vid användning, 
skydd mot buller, energianvändning och värmeisolering.

Målet är att utgående från förutsättningar i de tekniska egenskapskraven, dimensionera 
Skeppsbrokajen med två olika lösningar.

Målet med detta är att ta fram underlag som beslutfattaren behöver för att kunna dra rätt  
slutsats.

Jämförelse kommer att ha fokus på följande delar:
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• Analys av tekniska egenskapskraven

• Dimensionering av de olika bjälklagstyperna

• Dimensionering av ytterväggar och pelare i både materialen

• Utvärdering av geotekniska undersökningen

• Vindstabiliteten

• Byggnadshöjden

Figur 1. Kontorshuset i Karlskrona

1.3 Avgränsningar

Tillsammans  med  handledaren  på  företaget  har  vi  kommit  överens  om  att  begränsa 
bjälklagskonstruktionerna till HD/F-plattor och limträbjälklag.

En annan begränsning är att ytterväggen som är belägen i mitten av huset (se figur 2) ska 
begränsas  till  platsgjuten  betongvägg.  Vi  har  även  kommit  överens  om  att  väggen 
behöver  ej  dimensioneras  utan  vi  uppskattar  antal  armeringsjärnen  och  c-c  avståndet 
själva (se Bilaga 1, sid 22 för mer detaljer). 

Den  indragna  ytterväggen  på  tredje  våningen  som  kan  ses  i  figur  3  ska  heller  inte 
dimensioneras. Istället väljer man en lämplig VKR-rör som pelare (se Bilaga 1, sid 7).
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Figur 2. Platsgjuten betongvägg

Figur 3. Indragna ytterväggen på plan 3

3



2. Teori & Metod
Detta kapitel behandlar pelare och balkar av betong och limträ.

Kapitlet  även  beskriver  betong  och  limträ  som  byggnadsmaterial  och  dess  olika 
materialegenskaper samt för- och nackdelar för respektive material.

I  kapitlet  tas  även  upp  allmän  information  om  Stusofts  programvara:  Ram  Analys, 
Concrete Beam och Concrete Column.

2.1 Pelare av betong

Pelare  av  betong  utförs  antigen  som  platsgjuten  eller  prefabricerad.  Formen  hos  en 
betongpelare är i de flesta fall rektangulär men det är inte ovanligt med runda pelare [3].

Betongpelare är oftast  belastad av egenvikten från ovanförliggande byggnadsdelar.  En 
viktig del av en betongpelare är så kallad pelarfoten. Pelarfoten varierar beroende på om 
man har prefabricerad eller platsgjuten pelare [3].

Hos platsgjuten pelare låter man längsgående armeringen försätta nedåt i underliggande 
konstruktioner till exempel grunden [3].

Hos prefabricerad pelare finns två olika typer av pelarfot nämligen pelarholk och 
pelarstålfot [3], se figur 4.

Figur 4. a) Pelarholk och b) Pelarstålfot

2.2 Balkar av betong

Betongbalkar konstrueras på samma sätt som betongpelare dvs antigen platsgjutna eller 
prefabricerade.  Betongbalkar  kan  delas  också  efter  armeringiläggningen  som 
slakarmerade eller förspända/efterspända. Slakarmerade balkar med höjden mindre än en 
meter  kan klara en spännvidd på ca 15 meter.  Spännarmerade  balkar  har en betydlig 
större spännvidd jämfört med slakarmerade eftersom böjstyvheten är hos spännarmerade 
balkar är högre [3].
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 Hos en efterspänd armerad balk spänns armeringen efter gjutning medan hos en förspänd 
armerad balk spänns armeringen före gjutning [3].

Platsgjutna betongbalkar gjuter man med hjälp av en platsbyggd form som används för 
engångsbruk eller med en speciell tillverkad form som kan användas flera gånger. Detta 
påverkar avsevärt tvärsnittsformen och för att underlätta formsättningen har man oftast 
balkar och T-balkar.  Platsgjutna balkar är oftast slakarmerade men förekommer också 
som spännarmerade i broar och andra anläggningskonstruktioner [3].

Prefabricerade balkar tillverkas i större mängder och under andra omständigheter, som 
gör att man får mer komplicerade tvärsnittsformer än platsgjuten betongbalk. Vanligaste 
förekommande tvärsnittsfomern hos prefabricerade balkar är I-balkar och flänsbalkar, se 
figur 5 nedan. Prefabricerade balkar tillverkas i vanligt fall som förspända [3].

Figur 5. a) I-balk och b) Flänsbalk

2.3 Pelare av limträ

Pelare av limträ har oftast massivt och rektangulär tvärsnitt men det är inte ovanligt att 
andra tvärsnittsformer förekommer, exempelvis: I-, T- och L- tvärsnitt [2].

Pelare av limträ har ganska bra bärförmåga och en knäcklängd som är dubbel så stor i 
förhållande till pelarhöjden under förutsättningar att pelaren är ej stagad i den fria änden. 
Om pelaren får stagning i båda änder då knäcklängden blir samma som pelarhöjden. [2]

Pelarfot är en viktig del av limträpelare och dess funktion är att överföra horisontella och 
vertikala krafter ner i grunden. Det finns flera olika typer av pelarfot, se figur 6 nedan.

Figur 6. a) och b) Ledad infästning av pelarfot med laskar av spikningsplåt och 
vinkelprofil. c) Ledad infästning av pelarfot med stolpsko av stål
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Horisontalstabiliteten  är  avgörande  faktor  när  det  gäller  limträkonstruktioner.  I  låga 
byggnader  upp  till  3-4  våningar  oftast  spänns  pelaren  ner  i  grunden  för  att  klara 
sidostabiliteten. I höga byggnader använder man krysstag eller även kallad vindfackverk 
för att klara sidostabiliteten [2], se figur 7.

Figur 7. Krysstag eller vindfackverk

2.4 Balkar av limträ

Limträbalkar tillverkas med konstant tvärsnitt som raka balkar eller med krökt/varierande 
tvärsnitt  som  sadelbalkar,  pulpetbalkar  och  takbalkar.  Sadelbalkar  är  vanligaste 
förekommande typ av krökta balkar, de är även kända som bumerangbalkar [2], se figur 
8.

Figur 8. Bumernagbalk

Balkar med konstant tvärsnitt används oftast vid små spännvidder. Det är fördelaktigt ur 
ekonomisk  synvinkel  att  balkar  med  varierande  tvärsnitt  förekommer  vid  större 
spännvidder, där snittkrafter varierar med balkens tvärsnittshöjd. [2]

2.5 Betong som byggnadsmaterial

Betong är ett av våra vanligaste och viktigaste byggnadsmaterial.  Den är känd för sin 
hållfasthet,  formbarhet  och god beständighet.  Användningsområdet  för betong är stort 
och används framförallt som stommaterial i bärande konstruktioner [1].
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2.5.1 Fördelar med betong som byggnadsmaterial

Betongens fördelar är följande [1], [7]:

• Bra bärförmåga.

• Hög tryckhållfasthet.

• God beständighet.

• Hög värmekapacitet.

• Tål fukten ganska bra.

• God ljudisoleringsförmåga.

• Skyddar mot brand.

• Tidssparande då stommen kan resas snabbt.

2.5.2 Nackdelar med betong som byggnadsmaterial

Betongens nackdelar är följande [1]:

• Dålig isoleringsförmåga då den har högt u-värde.

• Tung som byggnadsmaterial.

• Hög energianvändning vid tillverkning 

• Svår att reparera i efterhand

2.6 Limträ som byggnadsmaterial

Limträ har sitt ursprung i Tyskland och började tillverkas i slutet av 1800-talet. I Sverige 
började  man  tillverka  limträkonstruktioner  1918  i  Töreboda.  Fram  till  1960  var 
produktionen  ganska  låg  men  därefter  har  det  ökat.  Med  trämaterialets  goda 
hållfasthetsegenskaper i kombination med modern limningsteknik är limträ ett attraktivt 
konstruktionsmaterial [2].

2.6.1 Fördelar med limträ som byggnadsmaterial

Limträets fördelar är följande [2]:

• Hög hållfasthet i förhållande till egentyngden.
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• Goda värmeisolerande egenskaper.

• Låg egenvikt som påverkar grundläggningen positivt.

• Tillverkningen av limträ fodrar lite energi.

• Lätt att reparera i efterhand.

• God beständighet i kemiskt aggressiv miljö.

• Flexibel konstruktion då krökta konstruktionselement kan framställas till lägre kostnad 
än i andra material.

2.6.2 Nackdelar med limträ som byggnadsmaterial

Några av limträets nackdelar är följande [2], [8]:

• Trä är ett organiskt material som kan angripas av svampar och skadeinsekter med risk 
för röta och mögel.

• Fukten i konstruktionen kan ge upphov till deformationer och missfärgningar.

• Dålig värmekapacitet.

• Brinner lätt.

• Byggnaden måste förankras för att klara horisontalkrafter för vissa utformningar på 
grund av den låga vikten.

• Spännvidder  för träbjälklag  från 6 meter  och uppåt  krävs högre bygghöjd  än med 
betong.

2.7 Strusoft

Strusoft utvecklar en rad olika programvaror för byggindustrin inom flera områden, som 
till exempel analys, design, produktmodellering av byggkomponenter och simulering av 
energibalans i en byggnad [9].

För dimensionering och beräkning av balkar, pelare och ramar används olika produkter, 
så som Ram Analys, Concrete Column, Concrete Beam med flera andra program som 
finns under samlingsnamnet Win-Statik [9].

2.7.1 Datorprogrammet Ram Analys

Ram Analys används för beräkning av moment, tvärkraft och normalkraft enligt 1:a och 
2:a ordningens teori [10].
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Stål,  trä  och  betong  är  material  som  finns  i  programmets  databas  med  olika 
tvärsnittsdimensioner och det går att skapa egna tvärsnittsdimensioner om så önskas [10].

Egentyngd,  nyttiglast  och  snölast  är  exempel  på  laster  som  läggs  i  olika 
lastkombinationer, för att sedan med hänsyn till brott- och brukgränstillstånd räkna fram 
dimensionerande moment, tvärkraft och normalkraft.

2.7.2 Datorprogrammet Concrete Column och Concrete Beam

Concrete Column och Concrete Beam används för dimensionering av pelare och balkar 
enligt  Eurokod 2. Concrete Column och Concrete Beam är två separata program men 
beskrivs här tillsammans på grund av deras likhet.

Båda programmen använder betong som material med olika tvärsnittsdimensioner. Även 
här går det att skapa egna tvärsnittsdimensioner. Databasen innehåller materialegenskaper 
för  betong  och  armeringsjärn,  så  som  betongens  kvalité,  stångdiameter  för 
armeringsjärnet, hållfasthetsklasser och så vidare. Dimensioneringen kan ske i både brott- 
eller brukgränstillstånd.

Resultat  som  fås  beskriver  bland  annat  antal  längsgående  armering  per  lager,  deras 
position, antal byglar och byglarnas centrumavstånd.

 Dragkraftskurva ritas och eventuell förankringslängd eller avkortningen räknas fram när 
det gäller dimensionering av balkar. 
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3. Genomförande
Detta  kapitel  behandlar  förutsättningar  för  beräkningar  enligt  Eurokoder  som  finns 
tillgängliga  i  bilagor.  Eurokoder  och  [4]  har  används  som  norm  för 
dimensioneringsberäkningar.  I enstaka fall då formler i Eurokod fanns inte tillgängligt 
har [5] används som handbok.

Dimensionering  har  gjorts  både  genom handberäkningar  och även med  programvaran 
Strusofts.

Dimensioneringar har gjorts i brottgränstillstånd. Lasterna som man har tagit hänsyn till 
är egenvikt, nyttiglast, snölast och vindlast.

3.1 Förutsättningar för dimensionering

För mer information om förutsättningar för dimensionering, se Bilaga 13.

3.2 Nyttig last

För beräkning av nyttig last används SS-EN 1991-1-1.

Nyttig  last  beräknas  beroende  på  användningsområden,  i  vårt  fall  kontorslokaler  dvs 
Kategori B, enligt EK 1 Tabell 6.1-Kategori beroende på användningsområden. 

Följande värde på nyttig last skall tillämpas på bjälklag, enligt EK 1 Tabell 6.2 qk= 2,5 
kN/m2 

Rekommenderade värden för Ψ-faktorer för byggnader, SS-EN 1990 tabell A1.1:

Ψ0 = 0,7  

Ψ1 = 0,5

Ψ2 = 0,3

3.3 Snölast

För utförlig beräkningsgång se Bilaga 1, sid 3.

För beräkning av snölasten används SS-EN 1991-1-3.

Enligt EK 1 5.2 (3)P, formel för beräkning av snölasten:

s = μi * Ct * Sk        , där:

μi = 0,8 Tabell 5.2-Formfaktorer för snölast på tak

Ct= 1 EK 5.2 (8)
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Sk=  2,0  kN/m2 EK,  Snözon  2  (Karlskrona),  tabell  B1.1-Värden  på  Sk  för  Sveriges 
kommuner baserad på snölastkartan i figur B1.1.

Värdet på Ψ-faktorer som skall tillämpas på snölasten och vindlast [4], A1.2.2(1) Tabell 
A1.1:

Ψ0 = 0,7  

Ψ1 = 0,4

Ψ2 = 0,2

3.4 Snöficka

För fullkomlig beräkningsgång se Bilaga 1, sid 9-10 och sid 19-20.

För beräkning av snöficka används SS-EN 1991-1-3:2003.

Formfaktorn för snölast på grund av vind (μw) räknas fram med hjälp av EK 5.3.6 (5.8):

μw= (b1+b2) / 2h ≤ γh/Sk            där:

γ = 2 kN/m3, snöns tunghet EK 1 5.3.6 (5.8)

ls= 2h , snöfickans längd EK 1 5.3.6 (5.9)

μ2 = μw + μs,  EK 1 5.3.6.(1).(5.7), där:

=  μs , formfaktor på grund av snöras från det högre liggande taket.

=  μs = 0, för α ≤  15º 

3.5 Vindlast

För fullkomlig beräkningsgång se Bilaga 1, sid 3-4.

För beräkning av vindlasten används SS-EN 1991-1-4:2005 och [4].

Formel för beräkning av vindlasten på en yta, EK 5.2.(1).(5.1):

we = qp(ze) * Cpe             , där:

qp(ze) är det karakteristiska hastighetstrycket

ze är referenshöjden för utvändig vindlast enligt kapitel 7

Cpe är formfaktor för utvändig vindlast enligt EK 1 tabell 7.1

Terrängtyp 0, Havs- eller kustområdet exponerat för öppet hav (Karlskrona), EK Bilaga 
A.1.
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Referenshastighet vb bestäms från figuren på sidan 19, [4].

Med  hjälp  av  terrängtypen,  referenshastigheten  och  byggnadshöjden  bestäms  det 
karakteristiska vindhastighetstrycket qp, sidan 22 [4].

3.6 Lastkombinationer brottgränstillstånd

För beräkning av lastkombinationer i brottgränstillstånd används [4].

Det finns två olika lastkombinationer i brottgränstillståndet:

• Lastkombination a

Då egentyngden är huvudlast

qda = γd *1.35*gk + Σ(γd*1.5*ψ0i*qki)

i = samtliga variabla laster

• Lastkombination b

Då snö-, vind-  eller nyttiglast är huvudlast

qdb = γd*0.89*1.35*gk + γd*1.5*qkhuvud + Σ(γd*1.5*Ψ0i*qki)

i = samtliga variabla laster undantaget huvudlasten

3.7 Partialkoefficient med hänsyn till personskador

För bestämning av parialkoefficient mht personskador används [4].

γd = Partialkoefficient mht personskador, en partialkoeficient med vilken man tar hänsyn 
till konsekvenserna av ett brott.

Partialkoefficient bestäms med hjälp av säkerhetsklasser, de beskriver hur stor risk är för 
personskador. Det finns tre olika säkerhetsklasser, dessa är:

• Säkerhetsklass 1, liten risk för allvarliga personskador

γd = 0.83

• Säkerhetsklass 2, någon risk för allvarliga personskador

γd = 0.91

• Säkerhetsklass 3, stor risk för allvarliga personskador

γd = 1.0

Enligt egen bedömning har säkerhetsklass 2 används i detta examensarbete.
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3.8 Dimensionering av betongbalk

För fullkomlig beräkningsgång se Bilaga 1, sid 9-18 samt bilaga 4.

För dimensionering av betongbalken A används EK 2 och [4].

Materialegenskaper som till exempel betongens hållfasthetsklass samt stångdiameter på 
längsgående armering och byglar har bestämts enligt egen bedömning.

Karakteristiska  och  dimensionerande  hållfasthetsvärden  för  betong  och  för  olika 
armeringssorter fås ur tabell 1 och tabell 2 [4].

Minsta täckande betongskikt räknas fram med hjälp av Svensk Standard, utgåva 1 SS 13 
70 10, tabell 1.

Exponeringsklass bestäms enligt EK 2 tabell 4.1- SS-EN 206-1.

För dimensionering av betongbalk B, se figur 9, används Strusofts programvara Concrete 
Beam, se Bilaga 4 för mer detaljer.

Figur 9. Balk B

Armeringsplacering i betongtvärsnitt där v är avståndet mellan olika armeringslager och 
u är avstånd från underkant betong till det nedersta armeringslagrets mitt fås ur tabell 4 i 
[4].

Därefter  bestäms  antal  armeringsjärn  per  lager  med  hänsyn  till  minsta  täckande 
betongskikt och stångdiameter ur tabell 5 i [4].

Balken räknas som fritt upplagd och det dimensionerande momentet blir:

MEd = qd * l2 / 8 

Effektiva höjden räknas fram:

d = h – u    där:

h = balkens höjd

u = avstånd från underkant betong till det nedersta armeringslagrets mitt
13



För att  kontrollera  om tvärsnittet  är  underarmerad dvs  om m  ≤ mbal räknas fram den 
relativa momentet:

m = M / fcd * b * d2       där:

fcd = betongens dimensionerande hållfasthet

b = balkens bredd 

d = effektiva höjden

mbal fås ur tabell 2 [4].

Om m ≤ mbal då får man segt brott dvs σs = fyd

fyd = dimensionerande hållfasthetsvärde för armering i brottgränstillståndet.

Mekaniska armeringsinnehållet räknas fram:

ω = −2−2∗m∗ , så att:

ω ≤ ωbal 

ω = mekaniska armeringsinnehållet

ωbal = fås ur tabell 2 [4].

η = 1, tabell 2 [4].

Till slut armeringsarea räknas fram med hjälp av:

As = ω*fcd*b*d / σs

Med hänsyn till armeringsarea och stångdiameter bestäms antal stänger ur tabell 3 i [4].

3.8.1 Tvärkraftsarmering

För fullkomlig beräkningsgång se Bilaga 1, sid 13-14.

För beräkning av tvärkraftsarmering används [4].

Balken räknas som fritt upplagd balk och den dimensionerande tvärkraften blir:

VEd = qd * l / 2

Först kontrolleras livtrycksbrott för oreducerad tvärkraft, så att:

VEd, max≤ VRd, max     där:

VRd, max = 0.5*ν*fcd*bw*d 
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bw = balkens bredd

d = effektiva höjden

ν = 0.6(1 – fck /250)

fck = betongens karakteristiska hållfasthet, fås ur tabell 1.

Om V Ed, max≥V Rd, max då ändrar man tvärsnittets dimensioner eller betongkvalitet tills 
villkoret VEd, max≤ VRd, max uppfylls.

Därefter kontrolleras om skjuvarmering behövs, dvs om V Ed≤V Rdc.

V Rdc = bw*d*ν

V Rdc = betongens skjuvkapacitet

d = effektiva höjden

ν = 
0.18k
c

∗3100∗1∗ f ck ≥ νmin = 0.035∗k 3∗ f ck , där:

1=
A sl

bw∗d
 ≤ 0.02

k = 1 0.2
d

≤  2.0

γc = 1.5 enligt [4].

Om  V Ed ≤ V Rdc skjuvarmering behövs ej och tvärsnittetskontrollen är klar.

Om V Ed, ≥ V Rd, skjuvarmering behövs.

3.8.2 Beräkningsgång då skjuvarmering behövs

För fullkomlig beräkningsgång se bilaga 1, sid 15-16.

För beräkning då skjuvarmering behövs används [4].

Först ska man välja trycksträvornas lutning ϴ i intervallet 1 ≤ cotϴ ≤ 2.5.

Sedan ska livtrycksbrottet kontrolleras så att:

V Ed1 ≤  V Rd, max   där:

V Ed1 = V Ed, max – qd * x

qd = jämnt utbredd last
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x = avståndet från upplagskanten till snittet

 V Rd, max = cw∗bw∗z∗1∗ f cd∗
cotcot

1cot2
   där:

α = skjuvbyglarnas lutning

z = d * 0.9

αcw = 1

ν1 = 0.6 1−
f ck

250


Om V  Ed,max  ≥ VRd,max  då  provas  en  brantare  vinkel  θ  eller  ändrar  betongkvalitet  tills 
villkoret V Ed ≤  VRd, max uppfylls.

Därefter armerar  man med hänsyn till  tvärkraften mellan upplagskanten och snittet  x1 

genom att sätta V Rd,s = V Ed,1 i formel:

Asw

s
=

V rd , s
f ywd∗z∗cotcot ∗sin 

,där:

Asw = bygelenhetens tvärsnittsarea eller motsvarande

s = centrumavstånd mellan byglar

fywd = byglarnas dimensionerande hållfasthetsvärde

För att undvika att spröda brott inträffar, ser man till att:

Asw

s
≥ w ,MIN∗bw∗sin , där:

w ,MIN=0.08∗ f ck

500

Asw

s
= erforderlig skjuvarmeringsmängd per längdenhet

Därefter bestäms skjuvområdets utbredning längs med balken (x1), genom att sätta V Ed = 
V Rdc , där:

x1 = l
2
−

V rdc

qd

l = balkens längd

V Rdc  = vad betongen klarar utan skjuvarmering
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Sedan bestäms den totala erforderliga tvärkraftsarmering och antal byglar med följande 
formler:

Atot=
Asw

s
∗x1 , totala erforderliga tvärkraftsarmering

n=
Atot

Asw
, antal byglar (avrundas till närmast större heltal)

Slutligen bestäms byglarnas centrumavstånd:

s = 0.75 * (1 + cot α), enligt EK 1992-1-1:2005 9.2.2.(9.6N), där:

s = byglarnas centrumavstånd

α = vinkeln mellan tvärkraftsarmeringen och balkens längdaxel

3.8.3 Avslutning av armering

För fullkomlig beräkningsgång se Bilaga 1, sid 17.

För beräkning avlutning av armering används [4].

Cd  räknas fram för att bestämma erforderlig förankringslängd:

cd=min a
2

, c1, c , där:

c=u−
2

u = avstånd från underkant betong till det nedersta armeringslagrets mitt

Φ = stångdiameter

c = c1

a = centrumavstånd mellan längsgående armering 

Sedan bestäms förhållandet 
C d



Med  hjälp  av  tabell  6-  Förankringslängder  för  dragna  raka  kamstänger  i  antalet 
stångdiametrar, bestäms antal stångdiametrar för aktuell armeringskvalitet.

Därefter förankringslängden räknas fram:

lbd  = (tabell 6- värdet) * Φ

Slutligen bestäms den korrigerade förankringslängden:
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lbd, korr = 0.7 * lbd

3.8.4 Förskjuten förankringskurva

För fullkomlig beräkningsgång se Bilaga 1, sid 17-18.

För beräkning av förskjuten dragkraftkurva används [4].

Beräkningar gäller då tvärkraftsarmering behövs. Dragkraften i detta intervallet blir då, se 
figur 10:

F d x =
M Ed x 

z


V Ed  x
2

∗cotcot , där:

M Ed x=RA∗x−
qd∗x2

2

V ed x =RA−qd∗x

α = 90° för vertikala byglar

cot= x−0.1
z



z = 0.9 * d

Därefter cotθ sätts in i ekvationen:

Asw

s
=

V ed x 
f ywd∗z∗cot

Figur 10. Moment och tvärkraft i snittet x

Slutligen ritas dragkratkurvan med hänsyn till sneda sprickor, se bilaga 3, och 
avkortningen räknas fram med hjälp av likformighet:
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e
Fd x

=
lbd ,korr

F S
, där:

e = avkortning

lbd, korr = förankringslängd

Fs = AS * fyd ,   där:

AS = armeringsarea

fyd =  dimensionerande hållfasthetsvärde för armering i brottgränstillståndet

3.9 Dimensionering HD/F

Dimensionering av HD/F plattor sker i brottgränstillstånd i kombination a och b, med 
samtliga variabla laster som huvudlaster.

För fullkomlig beräkningsgång se Bilaga 1, sid 5-8 och bilaga 2.

3.10 Dimensionering pelare

För dimensionering av pelare används Strusofts programvara Concrete Column. För mer 
information om dimensionering av pelare se bilaga 1, sid 22 och bilaga 5.

3.11 Dimensionering limträbalk

För fullkomlig beräkningsgång se Bilaga 6.

För dimensionering av limträbalk används [6]. I enstaka fall då formler i Eurokod fanns 
inte har [7] använts som handbok.

Karakteristiska och dimensionerande hållfasthetsvärden för limträ fås från [11].

Bärförmåga

Först räknas fram dimensioneringsvärdet för hållfastheten i brottgränstillståndet:

f md=k h∗k mod∗
f mk

m
 och f vd=k h∗k mod∗

f vk

m
, där:

fmd och fvd = dimensionerande materialvärden

kh = omräkningsfaktorn beroende av storleken på trästycket. För limträbalkar använts 600 
mm som refferenshöjd. 

För limträbalkar där h > 600:

kh = 1.0
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För limträbalkar där h < 600:

k h=min{ 600
h


0,1

,1.1}
kmod = omräkningsfaktorn med hänsyn till lastvaraktighet och fukt förhållanden.

fmk och fvk = karakteristisk hållfasthet i aktuell belastning.

γm = partialkoefficienten för material. För limträ gäller γm = 1.25

Sedan räknas fram moment- och tvärkraftskapaciteten:

M Rd=W∗ f md , där:

Mrd = momentkapacitet

fmd = dimensionerande materialvärden

W=b∗h2

6

W = böjmotstånd 

b = basen

h = höjden

V Rd=
2
3
∗A∗ f vd , där:

A = tvärsnittsarea

fvd = dimensionerande materialvärden

Slutligen kontrolleras om lasteffekten < bärförmåga, dvs:

M Ed=
qd∗l 2

8
< M Rd=W∗ f md

och

V Ed=
qd∗l

2
< V Rd=

2
3
∗A∗ f vd

3.11.1 Beräkning av nedböjning

För fullkomlig beräkningsgång se Bilaga 6, sid 7-8 och sid 10-11.

För beräkning av nedböjning används [6].
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Först räknas fram den maximala tillåtna nedböjningen:

wmax=
l

400
, där:

wmax = maximala tillåtna nedböjningen, tabell T9.1

l = längd

Sedan räknar man fram den slutliga nedböjningen med hänsyn taget till effekterna av 
krypning. Nedböjningen på grund av egenvikten räknas fram med hjälp av:

w fin,G = w inst, G (1 + kdef) , där:

w fin, G = slutliga nedböjningen med hänsyn till egenvikten, vilken innefattar effekt av 
krypning.

w int, G = omedelbar nedböjning på grund av egenvikten

kdef  = kryptalet

Nedböjningen på grund av de variabla laster tar hänsyn till att dessa belastar inte balken 
hela tiden. Detta görs genom att reducera kryptalet k def  med hänsyn till tiden då variabel 
last belastar balken med hjälp av ψ-faktorer.

w fin, Qi = w inst, Qi (1 + ψ2,i * kdef) , där:

w fin, Qi = slutliga nedböjningen med hänsyn till variabla laster

w inst, Qi = omedelbara nedböjningen på grund av variabla laster

ψ2,i =  ψ-faktorer med hänsyn till tiden då variabel last belastar balken, tabell T9.2

kdef  = kryptalet

För att kontrollera den slutliga nedböjningen, summeras effekterna av de olika lasterna:

w fin = w fin, G + Σ w inst, Qi

Slutligen kontrolleras att maximala nedböjningen > slutliga nedböjningen, dvs:

w max  > w fin

3.11.2 Beräkning av svikt

För fullständigt beräkningsgång se Bilaga 6, sid 14-15.

För beräkning av svikt används [5] och [6].
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Enligt rekommendationen för nedböjningen av en balk bör begränsas till 1,5 mm vid en 
korttidsbelastning med en punktlast på 1,0 kN [6]. Denna rekommendation gäller endast 
när man studerar en enskild golvbjälke.

Först  bestäms den dimensionerande materialvärden i brukgränstillstånd enligt  följande 
formel:

Ed=
 s∗E k

m
, där

E d = dimensionerande materialvärde

κ S = omräkningsfaktor som beaktar klimatklass och belastningens varaktighet

E k = karakteristiskt grundvärde för beräkning i brukgränstillstånd

γ m = partialkoefficient, som får sättas till 1,0 i brukgränstillstånd

Sedan  räknas  fram  nedböjningen  orsakat  på  grund  av  punktlasten  vid  en 
korttidsbelastning enligt rekommendation, se figur 11.

Figur 11. Punktlast som påverkar en enskild golvbjälke

w p=
P∗l3

48∗E d∗I
, där:

w P = nedböjning orsakat på grund av punktlast

l = längden

E d = dimensionerande materialvärde

I=b∗h3

12

I = tröghetsmoment

b = basen

h = höjden
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Slutligen kontrolleras om den tillåtna nedböjningen enligt rekommendationen är större än 
nedböjningen orsakat på grund av punktlasten, dvs:

w max = 1,5 mm > w p  

3.12 Dimensionering limträpelare

För fullkomlig beräkningsgång se Bilaga 6, sid 17-19.

För dimensionering av limträpelare används [6].

Karakteristiska och dimensionerande hållfasthetsvärden för limträ fås från [11].

Lasteffekt

Dimensionerande spänningen räknas fram enligt följande formel:

cd=
N d

A
, där:

σ cd = dimensionerande spänningen

N d = dimensionerande vertikallast

A = tvärsnittsarea

Bärförmåga

Först  kontrolleras  slankheten  och  den  relativa  slankheten  hos  pelaren  enligt  följande 
formel:

=
Lc

i
, där:

λ =  slankhetstal

L c = β cd * l

L c = knäcklängd beroende på inspänningsförhållande

β cd = upplagsfall, Eulers fyra knäckningsfall, se figur 12.
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Figur 12. Eulers fyra knäckningsfall

l = längd eller höjd

i= h
12

, där:

i = tröghetsradie i knäckningsriktning

h = höjden

Därefter räknar man relativa slankheten enligt följande formel:

rel=


∗ f c0k

E0,05

, där:

λrel = relativt slankhetstal

f c0k = karakteristiskt korttidsvärde på tryckhållfastheten i fiberriktningen

E 0,05 = karakteristiskt korttidsvärde på elasticitetsmodulen i fiberriktningen

Sedan räknas fram instabilitetsfaktorn:

k c=
1

kk 2−rel
2 , där:

k=0.5∗[1c∗rel−0.3rel
2 ]

β c = 0,1 för limträ och LVL

Slutligen för centriskt tryckta limträpelare skall följande villkoret uppfyllas:

cd=
N d

A
≤  kc * fc0d    , där:

f c0d=k mod∗
f c0k

m
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fc0d = dimensionerande tryckhållfasthet

3.13 Lastnedräkning och beräkning av stabiliteten

För lastnedräkning används datorprogrammet Ram Analys.

För fullkomlig beräkningsgång se bilaga 10 och 11.

Lastnedräkning sker i brottgränstillstånd i kombination a och b, med samtliga variabla 
laster som huvudlaster.

Beräkning av stabiliteten har utförts med egna handberäkningar.

För fullkomlig beräkningsgång se bilaga 12.
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4. Resultat och analys
Detta  kapitel  behandlar  sammanställt  resultat  av  genomförda  beräkningar.  I  kapitlet 
behandlas  byggnadshöjden,  utvärdering  av  geotekniska  undersökningen  och 
vindstabiliteten. Resultaten presenteras i form av text, figurer och tabeller.

4.1 Byggnadshöjd

Det  som  påverkar  tvärsnittshöjden  är  bland  annat  krav  på  hållfastheten  och 
beständigheten  som  ställs  vid  dimensionering  för  de aktuella  materialen,  samt  yttre 
faktorer, som nyttiglast, snölast, vindlast etc. Detta gör att tvärsnittshöjd på en bjälklag av 
limträ eller betong skiljer avsevärd, se tabell 1 nedan.

Tabell 1. Tvärsnittshöjden beroende på materialval

HD/F-bjälklag Limträbjälklag
Plan 1 400 mm 540 mm
Plan 2 350 mm 765 mm

I  Bilaga  1  och  6  kan  man  hämta  de  olika  bjälklagshöjder,  där  kan  man  se  hur 
bjälklagshöjden är dels beroende av krav som ställs på det aktuella materialet, dels på 
materialegenskaper. I tabell 1 redovisas skillnaden på plan 1 mellan HD/F-bjälklag och 
limträbjälklag är inte så stort jämfört med plan 2, där skillnaden är mer än dubbelt så 
stort. Detta beror på till stor del av krav som ställs på nedböjningen och svikten på en 
limträbjälklag.

Tabell 2. Byggnadshöjd

Betong Limträ
Yttervägg plan 1 3 600 mm 3 600 mm
Bjälklag plan 1 400 mm 540 mm
Yttervägg plan 2 3 150 mm 3 150 mm
Bjälklag plan 2 350 mm 765 mm
Yttervägg plan 3 3 150 mm 3 150 mm
Yttertak 350 mm 315 mm
Summa 11 000 mm 11 520 mm

I  tabell  2  ser  vi  att  byggnadshöjden  varierar  mellan  betong  och  limträ.  I  det  första 
alternativet d.v.s. betong är byggnadshöjden 11 meter och i det andra alternativet d.v.s. 
limträ  är  byggnadshöjden  11.52  meter,  alltså  en  skillnad  på  0.52  meter  eller  52 
centimeter.
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Byggnadshöjden som man ser i tabell  2 är beroende av ytterväggens höjd, bjälklagets 
höjd och yttertakets höjd. Vi har behållit samma våningshöjd på plan 1, 2 och 3 på båda 
alternativen.

4.2 Utvärdering av geotekniska undersökningen

Utvärdering av geotekniska undersökningen har utförs med hjälp av datorprogrammet 
Ram Analys. Beräkningar har utförts i brottgränstillstånd i lastkombination a och b, med 
hänsyn till egenvikt, nyttiglast, snölast och vindlast. Två modeller har analyserats, modell 
1 med betong som stommaterial och modell 2 med limträ som stommaterial. Det som är 
viktigt när det gäller utvärderingen är stödreaktioner i grunden. Grundläggningen sker via 
pålning och det är därför intressant att se med vilken kraft påverkar grunden för 
respektive modell.

Tabell 3. Stödreaktioner som påverkar grunden.

Modell 1 Modell 2
Stödreaktion 1 214.64 kN 107.68 kN
Stödreaktion 2 318.79 kN 162.98 kN

I  Bilaga  10  och  11  kan  man  hämta  stödreaktionerna  för  både  modellen  1  och  2. 
Stödreaktioner i bilaga 10 har räknats per löpmeter, medan stödreaktioner i bilaga 11 har 
räknats med centrumavstånd 600 mm. 

I tabell 3 har vi resultatet omräknats från centrumavstånd 600 mm till 1 meter, detta på 
grund av det ska vara enklare att jämföra modellerna 1 och 2.

I modell 1 är lastkombination (a) dimensionerande, på grund av att betong är ganska tung 
som material.  I  modell  2 är  lastkombination  (b) dimensionerande med nyttiglast  som 
huvudlast, pga limträets låga vikt. 

Anledning att skillnaden i stödreaktioner är dubbelt så stor mellan modellerna 1 och 2 är 
materialens egenvikt/tunghet.

Skillnaden finns också mellan stödreaktion 1 och 2 i respektive modell,  detta dels  på 
grund av  snöficka  som bildas  i  korridor  och påverkar  ytterväggen,  dels  på  grund av 
egenvikten från ytterväggen på plan 3, se figur 13.
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 Figur 13. Stödreaktion i punkt 2 är påverkad av snöficka

4.3 Vindstabilitet

Vindstabilitet är en viktig faktor i flervåningshus, speciellt när det gäller trä. Egenvikten 
har avgörande roll som man kan se i beräkningar när det kommer till vindstabiliteten. Vi 
har försökt utnyttja väggar, bjälklag och vindkryss av stål mot horisontella laster.

Vindlasten som påverkar byggnaden har vi räknat fram som moment stjälpning, M stj , 
eller rättare sagt kraften som vill stjälpa huset. Den är beräknad till 381.45 kNm.

Tabell 4. Skillnaden i moment mothåll mellan betong och limträ

Mothållande Moment
Betong 862.7 kNm
Limträ 418.9 kNm

I  Bilaga  12  kan  man  hämta  mothållande  moment  eller  kraften  som  håller  emot 
horisontella laster, som även här är beroende av egenvikten. I tabell  4 ovan redovisas 
mothållande moment för både betong och limträ. På grund av betongens tunghet får vi 
mer än dubbel så stor moment som håller emot horisontella krafterna.

Både  limträ  och  betong  behöver  ej  plintar  för  att  klara  sidostabiliteten,  eftersom 
momenten som vill  stjälpa huset är mindre i båda fallen än moment som håller  emot 
horisontella krafterna.

28



5. Diskussion och slutsatser
Skillnaderna  mellan  betong-  och  limträstommen  är  ganska  stora.  Det  som är  ytterst 
intressant är byggnadshöjden, där skillnaden mellan betong och limträ är 52 centimeter. 
Det var förvånansvärt att skillnaden inte blev större, med tanke på limtrbjälklagarnas höjd 
som är betydligt större jämfört med HD/F bjälklag.

Limträbjälklagens höjd kan minskas avsevärd om man halverar spännvidden genom att 
placera en pelare i mitten av huset. Detta fick inte göras eftersom man inte skulle få en 
rättvis jämförelse mellan betong och limträ.

Utvärdering  av  geotekniska  undersökningen  var  förväntad  på  grund  av  betongens 
tunghet, eftersom armerad betong väger 25 kN/m3 jämfört med trä som väger 4.5 kN/m3. 
Det som är intressant att poängtera är hur betongen påverkar grunden med precis dubbel 
så  stor  kraft  jämfört  med  limträ.  Ett  annat  intressant  resultat  var  skillnaden  mellan 
stödreaktioner 1 och 2 i respektive modell (se figur 13), där stödreaktion 2 är större dels 
på grund av snöficka i korridoren och dels på grund av ytterväggen på plan 3. Det som 
kan göras när det gäller modell 1 är att minska betongbalkens höjd, som i sin tur minskar 
egenvikten.

Vindstabilitet är ganska känslig ämne när det gäller limträ eller trä överhuvudtaget. Det 
som  var  positivt  med  både  betong  och  speciellt  med  limträ  är  att  det  både 
stomalternativen behöver inga plintar. Det som är intressant var att även här skillnaden är 
dubbelt så stort mellan betong och limträ.

De  slutsatser  som  går  att  dra  utifrån  resultaten  i  detta  arbete  är  att  betong  som 
stommaterial visats sig ha mer fördelar jämfört med limträ. Först och främst när det gäller 
höjden på limträbjälklagen, känns det orealistiskt att använda limträbjälklag med höjden 
765 mm jämför med HD/F bjälklag med mindre än hälften så högt eller 350 mm.

När det gäller  grundläggningen har limträ övertaget jämfört  med betong, på grund av 
limträs låga vikt. Detta kompenseras när det gäller vindstabiliteten då betongens tunghet 
har stor fördel jämfört med limträstommen. 

Utifrån resultaten i detta arbete kan man dra slutsatsen att betongstomme är en bättre val 
än limträstommen för aktuella projektet.
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BILAGA 1: Dimensionering betong 

Bilaga 1 behandlar beräkning av olika laster samt dimensionering av balkar och pelare, 
med betong som byggnadsmaterial.

 

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



BILAGA 2: Ram Analys HD/F 

Bilaga 2 behandlar beräkningar av moment och tvärkraft med hjälp av datorprogrammet 
Ram Analys. Beräkningar gäller för HD/F bjälklag på plan 3.
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BILAGA 3: Dragkraftskurva

 Bilaga 3 presenterar med hjälp av tabell och diagram dragkraftskurvan.

x Med(x) Ved(x) Fd(x)
0 0 200,86 156,67

0,15 29,19 188,31 181,45
0,5 89,97 159,01 230,6
1 159,01 117,17 279,75

1,5 207,12 75,32 304,11
2 234,32 33,48 303,68

2,4 241 0 285,49

1
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BILAGA 4: Dimensionering betongbalk B 

Bilaga 4 behandlar dimensionering av betongbalken B med hjälp av datorprogrammet 
Concrete Beam.
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BILAGA 5: Dimensionering betongpelare

Bilaga 5 behandlar dimensionering av betongpelaren med hjälp av datorprogrammet 
Concrete Column.
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BILAGA 6: Dimensionering limträ

Bilaga 6 behandlar beräkning av olika laster samt dimensionering av balkar och pelare, 
med limträ som byggnadsmaterial.
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BILAGA 7: Ram Analys bjälklag plan 3

Bilaga 7 behandlar beräkning av moment och tvärkraft med hjälp av datorprogrammet 
Ram Analys. Beräkningar gäller för limträbjälklag på plan 3.
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BILAGA 8: Ram Analys balk plan 3

Bilaga 8 behandlar beräkning av moment och tvärkraft med hjälp av datorprogrammet 
Ram Analys. Beräkningar gäller för limträbalk på plan 3.
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BILAGA 9: Ram Analys balk plan 2

Bilaga 9 behandlar beräkning av moment och tvärkraft med hjälp av datorprogrammet 
Ram Analys. Beräkningar gäller för limträbalk på plan 2.
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BILAGA 10: Lastnedräkning betong 

Bilaga 10 behandlar lastnedräkningen med hjälp av datorprogrammet Ram Analys. 
Beräkningar gäller för betong som stommaterial.
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BILAGA 11: Lastnedräkning limträ

Bilaga 11 behandlar lastnedräkningen med hjälp av datorprogrammet Ram Analys. 
Beräkningar gäller för limträ som stommaterial.
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BILAGA 12: Stabilitet 

Bilaga 12 behandlar beräkning av vindstabiliteten med både betong och limträ som 
stommaterial.
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BILAGA 13: Förutsättningar 

Bilaga 13 behandlar förutsättningar som är underlag för dimensionering.
 
       Stommalternativ: Moduler 12M

Betong: 

Bjälklag av HD/F-plattor med golvbeläggning, pågjutning 50 mm och undertak med 
installationer.

Yttervägg: Betongstomme och platsgjuten betongvägg som bärande till HD/F.

Fönster band bredd: 4500 mm.

Fönsterpelare bredd: 300 mm.

Vägg tjocklek: minst 150- och max 200 mm betongvägg, påklädd med isolering, skivor/puts, 
se bilaga 1 sid 2.

Plan 3: Indragen yttervägg med stålstomme för stabilisering, se bilaga 1 sid 7.

Yttertak: se bilaga 1, sid 1.

Limträ:

Bjälklag av limträbalkar med golvbeläggning och undertak med installationer. Helst 
fribärande.

Bärning i fasad av balk och pelare med c/c avstånd 4800 mm.

Yttervägg: se bilaga 6, sid 4 för mer information.

Yttertak: se bilaga 6, sid 1 för mer information.

Grund:

Golv utförs som fribärande golv på mark med en längsgående sula i husens mitt.

Grundläggningen sker via pålning.

Stabilitet:

Väggar av betong vid nödutrymme/trappor.

Tekniska egenskapskrav:

Akustik krav klass C enligt Svenskstandard för kontor.
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Brandklass EI 60 i bjälklagen.

Terrängtyp 0 enligt Eurokod.
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