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III 

Sammanfattning 

I dagens samhälle blir fler och större verksamheter aktuella då befolkningstillväxten 

ständigt ökar. Flera om-, till- och nybyggnationer utförs på bland annat skolor för att 

möta befolkningstillväxten. Ibland användes även tillfälliga byggnader som till 

exempel baracker för att tillgodose samhällets behov av lokaler för undervisning och 

förskoleverksamhet. När kommunerna beslutar om att placera ut tillfälliga byggnader 

behövs även tillfälliga miljöhus för att bibehålla källsortering hos verksamheterna.  

Det här examensarbetet innehåller ritningar, enkätundersökningsfrågor samt 

konstruktionsberäkningar vars ändamål är att utforma och konstruera ett flyttbart 

miljöhus i Växjö stad. 

I examensarbetet klargörs även skillnaderna mellan ett bygglov och ett tidsbegränsat 

bygglov klargörs. Vidare i rapporten beskrivs grunden för återvinning och hygien 

samt renhållningens råd och rekommendationer. Även egenskaper hos några utvalda 

material samt en förklaring av eurokod tas upp i rapporten. Avslutningsvis redovisas 

dimensionerande laster som ger en grundläggande förståelse för beräkningar som 

utförts för miljöhuset. 

En enkätundersökning där målgruppen är lärare samt kökspersonal från skolor 

utfördes för att stärka miljöhusets materialval samt placeringen av sopkärlen. De 

bärande konstruktionselementen för miljöhuset beräknas fram med stöd från Europas 

regelverk, eurokoden. 

Stål och trä är de konstruktionsmaterial som väljs för att klara av de dimensionerande 

lasterna som miljöhuset utsätts för. Vid förflyttning av byggnationen utförs lyft från 

byggnadens underkant med hjälp av stroppband.  

Avslutningsvis redovisas miljöhusets utformning och de förutsättningar som krävs 

för att ett tidsbegränsat bygglov endast ska behöva sökas för miljöhuset. 
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Summery 

In today’s society the need of more and bigger activities becomes necessary because 

of the constant population growth. Among other things, schools are being expanded 

and rebuilt because of the population growth. Sometimes also temporary buildings 

such as barracks is used to satisify the society´s need for premises for education and 

pre-school, etc. A time limited recycling sorting house is needed to maintain the 

separation at sources during a construction. 

This report contains drawings, survey and construction calculations which purpose is 

to create and construct a recycling sorting house that is portable within Växjö city 

with simple methods. 

The differences between a building permit and a time limited building permit is 

clarified. Thereafter the report describes the reason for recycling and hygiene and 

then the advice and recommendations of hygiene collection. Properties of some 

specific materials and an explanation of the Swedish regulatory system, eurokod, is 

also mentioned. Finally the design load is presented which gives basic understanding 

of calculations that have been made for the recycling sorting house. 

A survey was performed in order to strengthen the choice of materials and the 

location of the garbage bins for the recycling sorting house. The target group for the 

review was teachers and kitchen staff working in Vöfabs properties The load-

carrying construction elements for the recycling sorting house are calculated by 

support of eurokod. 

To manage the design load that the building is exposed to, steel and lumber is the 

construction material that is used. When transporting the building, you lift it by straps 

from underneath.  

Finally the building design of the recycling sorting house Is presented along with the 

conditions that has to be fulfilled to apply for a time limited planning permission. 
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Abstract 

Befolkningstillväxten medför att fler och större skolverksamheter blir aktuellt i 

Sverige. Byggnationer medför att den befintliga källsorteringen kan förhindras vilket 

skapar ett behov av ett tillfälligt miljöhus under byggnationen.  

Rapporten presenterar ritningar, beräkningar samt en enkätundersökning om miljöhus 

i Växjö stad. Innehållet byggs på teori kring bygglov, sopsorteringens historia, 

renhållningens råd och rekommendationer, egenskaper hos material samt 

beräkningsmetoder. 

För miljöhusets konstruktionselement används trä som takstolsmaterial och stål för 

resterande bärande element. Miljöhuset ska med enkla hjälpmedel kunna förflyttas 

inom Växjö stad. Utformningen och de förutsättningar som krävs för ett tillfälligt 

bygglov för miljöhuset presenteras. 

Nyckelord: Miljöhus, Bygglov, Tidsbegränsat bygglov, Eurokod, Källsortering och 

Materialegenskaper. 
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Förord 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och är det avslutande momentet för de 

två treåriga utbildningarna, byggutformning respektive byggteknik högskoleingenjör 

vid Linnéuniversitetet Växjö. 

Examensarbetet har utförts gemensamt, där ritningarna huvudsakligen har utförts av 

Karoline Persson och beräkningarna utav Arbnesha Suljeva. 

Avslutningsvis vill vi tacka vår företagshandlare, Ida Karlsson från Vöfab, för 

möjligheten att utföra examensarbetet via företaget. Vi vill även tacka Andreas 

Briggert från Linnéuniversitetet, för hans insats som handledare.  

 

Karoline Persson         &         Arbnesha Suljeva 

Växjö, 4 Juni 2015 
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1. Introduktion 

Källsortering har funnits under många år i Sverige men det var inte förrän 

landet drabbades av kolera under 1800-talet som den kommunala 

renhållningen började organiseras. Latrin och hushållsavfall började då 

samlas in, städerna strukturerades och pandemin upphörde.  

Industrialiseringen medförde att affärsmarknaden förändrades på 1950-talet. 

Produkters kvalitét började försämras för att möjliggöra ett lägre pris. På så 

sätt fick fler råd att köpa, slita och slänga produkter och 

konsumteringsbeteendet blev ett faktum. I takt med den ökade 

konsumtionen växte även avfallet. Sophögar blev snabbt till sopberg i och 

med människans livsstil. Återvinningen utvecklades och år 1969 infördes 

miljölagstiftningen för att förbättra deponi och förbränningsanläggningar 

(Berg 1993). 

Källsorterat material återvinns eller förbränns, men det är inte alltid 

självklart att återvinning av avfall är det mest fördelaktiga. En dansk studie 

visade skillnader i miljöpåverkan hos olika vanliga avfall, där plast och 

kartong var de avfall som i vissa fall var mer fördelaktigt att förbränna än att 

återvinna (Merilld et al. 2012). 

Det är inte bara människans livsstil som har medfört att avfallet ökar utan 

även att befolkningen ständigt växer. Ökad befolkning medför att större och 

fler verksamheter blir aktuella, vilket medför att det ständigt pågår om-, till- 

och nybyggnationer, både av bostäder och skolor, för att uppfylla de skärpta 

kraven gällande befintliga bebyggelser.  

För att tillgodose samhällets behov av lokaler för undervisning och 

förskoleverksamhet tillsätter kommunen ibland tillfälliga byggnader som 

bland annat barracker. I Växjö stad är det Vöfab, Växjö fastighetsförvaltning 

AB, som ser till att tillfälliga byggnader finns att tillgå när behov uppstår. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

För att en skolverksamhet ska kunna bedrivas är det viktigt att 

avfallshanteringen kan fortgå, d.v.s. ett miljöhus behövs. Att upprätta ett 

tillfälligt miljöhus kräver bygglov, men om miljöhuset endast upptar mark 

under en viss tid kan ett tidsbegränsat bygglov ges.  

Byggnader som endast ska användas tillfälligt medför extra tidsåtgång och 

därmed extra utgifter vid bygglovsansökan, både för företaget och för 

byggnadsnämnden. Då ett tidsbegränsat bygglov har beviljats krävs endast 

en anmälan vid upprepning av tidsbegränsat bygglov. Ett tidsbegränsat 

bygglov medför en minskad tidsåtgång, därmed minskade kostnader och 

slutligen en ekonomisk hållbar utveckling.  
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Projektet har genomförts i samarbete med Vöfab, Växjö 

fastighetsförvaltning AB. Arbetet har anpassats utefter företagets krav och 

önskemål. Motivet till arbetet är ett önskemål från företag om att kunna 

förenkla bygglovsansökningsprocessen för miljöhus som tillfälligt ska 

användas under byggnationer och renoveringar. 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med arbetet är att hjälpa Vöfab att konstruera och utforma ett flyttbart 

miljöhus som kan få beviljat ett tidsbegränsat bygglov.  

Målet är att leverera handlingar för ett flyttbart miljöhus som kan användas 

under Vöfab:s om- och tillbyggnationer. Utformningen av miljöhuset ska 

anpassas efter svar från brukare av befintliga miljöhus i Växjö. 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar som har gjorts för arbetet är att det begränsas till Växjö 

kommun d.v.s. att beräkningar endast kommer gälla för Växjö stad. 

Miljöhusets dimension begränsas för en, enligt Vöfab, mellanstor 

verksamhet, se Bilaga 9. 

Andra avgränsningar för arbetet som ska uppfyllas är att: 

- Miljöhuset ska ha en rektangulär form, d.v.s. fyra rätvinkliga hörn. 

- Den invändiga beklädnaden ska ha material som medför lite underhåll 

samt är hållbar. 

- Fasaden ska inte innehålla fönster, men däremot ventilationsöppning i 

över- samt underkant av fasaden. 

- Rörelsestyrd belysning ska finnas både i och utanför miljöhuset. 

- Miljöhuset ska med hjälp av plintar förankras på plats. 

- Yttermåtten och vikten ska anpassas så att miljöhuset går att transporteras 

och lyftas med hjälp av Alwex:s lastbilar.  

- Förflyttning av miljöhuset ska utföras av Alwex kranbilar. Lyftet ska ske 

med hjälp av bandstropp och spridare som lyfter miljöhuset underifrån 

när miljöhusets vikt underskrider 10 ton. 
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2. Teori 

Teorikapitlet ger översiktlig information kring teorin som behandlas i 

projektet. I första avsnittet klargörs skillnaden mellan bygglov och 

tidsbegränsat bygglov. Vidare i kapitlet beskrivs grunden till återvinning och 

hygien, renhållningens råd och rekommendationer, egenskaper hos berörda 

material samt en förklaring av eurokod. Avslutningsvis redovisas nödvändig 

kunskap om Eurokoden. 

2.1 Skillnaden mellan bygglov och tidsbegränsat bygglov 

Nedanstående två delar redovisar översiktligt vad ett bygglov och ett 

tidsbegränsat bygglov innebär. 

2.1.1 Bygglov 

Samhällets krav på både planeringen och genomförandet av byggande styrs 

av plan och bygglagen, PBL. Syftet med lagen är att bidra till en 

samhällsutveckling som på lång sikt ska ge en hållbar livsmiljö både i 

dagens samhälle och för kommande generationer. För att upprätthålla lagen 

krävs det att en bygglovsansökan lämnas in till byggnadsnämnden för varje 

ny-, till- och ombyggnationer. (Lagtextens byggregler 2014). Ansökan ska 

innehålla ritningar, beskrivningar samt uppgifter om bland annat 

kontrollansvarig. Efter att byggnadsnämnden har fått in ansökan har de upp 

till tio veckor att besluta om bygglovet ska beviljas. Behöver ansökan 

kompletteras kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor innan besked 

lämnas. Ett bygglov är giltigt i fem år, men byggnationen måste ha påbörjats 

senast två år efter ansökan har beviljats, annars upphör bygglovet (Boverket 

2011). 

2.1.2 Tidsbegränsat bygglov 

Tidsbegränsat bygglov innebär att man beviljas ett bygglov som är begränsat 

under en viss tid. Det som skiljer ett tidsbegränsat bygglov från ett 

permanent bygglov är att det krävs färre handlingar vid ansökan. Ett 

tidsbegränsat bygglov kan ansökas för en byggnad oavsett storlek och 

utformning. Sedan är det byggnadsnämnden som avgör i varje enskilt fall 

vilka förutsättningar som ska uppfyllas och till vilken grad, för att lovet ska 

beviljas. Ett grundläggande krav ställs på placeringen av åtgärden, vilket 

innebär att trafiksäkerheten inte skall påverkas eller utgöra annan fara för 

omgivningen. (Boverket 2011). För att bygglovet ska anses vara 

tidsbegränsat ska byggnaden eller marken endast användas tillfälligt under 

åtgärden (Lagtexten AB 2014.)  



 

4 

Persson & Suljeva 

För högst fem år i taget får ett tidsbegränsat bygglov beviljas, men kan på 

begäran förlängas med ytterligare högst fem år, dock får det sammanlagt inte 

överskrida tio år. Har ändamålet en säsongskaraktär eller om upprepning 

sker under två eller flera år i följd behövs inte en ny prövning vidtas, men 

anmälan krävs (Lagtexten AB 2014). Exempel på ändamål med 

säsongskaraktär är tillfällig kiosk, skridskobana och parkeringsplatser för 

återkommande engagemang (Boverket 2011). 

Innan giltighetstiden för tidsbegränsat bygglov går ut måste åtgärden tas bort 

eller upphöra. Att platsens återställs och att avvecklingen sker i tid ligger i 

ansvar hos byggherren. Utförs inte avetablering i tid medför det att 

bygglovet blir ogiltigt (Boverket 2011). 

2.2 Återvinning 

2.2.1 Grunden till återvinning och hygien 

Intresset för hygien började åter växa fram efter pestens framfart på 

medeltiden. Satsning lades på att hålla gatorna rena i storstäderna. På mitten 

av 1800-talet infördes förbud mot dumpning av avfall och latrin i landets 

sjö- och vattendrag. Fram till dess var avfallsdumpning acceptabelt, trots att 

vissa komplikationer uppstod bland annat under 1500-talet. Under 1500-talet 

användes vattendragen huvudsakligen av två skäl, dels för att dumpa avfall 

och latrin i och dels som hämtningsplats av vatten till ölbryggerierna. 

Vattnet som användes till ölproduktion blev därför nedsmutsat vilket ledde 

till att konflikt uppstod (Berg 1993). 

Återvinning har funnits under en lång tid i Sverige, även om den bitvis har 

glömts bort. När Sverige drabbades av kolera år 1834 började den 

kommunala renhållningen organiseras (Folkhälsomyndigheten 2013). 

Insamling av latrin och hushållsavfall började då struktureras i städerna, 

vilket bidrog till att pandemin upphörde i slutet av 1800-talet. Under samma 

tid lades även den grund som än idag finns för den moderna folkhälsan och 

de goda hygieniska förhållandena.  

Före industrialismen levde majoriteten av befolkningen på landsbygden, där 

egenförsörjning stod i centrum. Förutom odling tillverkade människorna 

även egna kläder, skor och vissa verktyg. Industrialismen under 1800-talet 

medförde att människor på landsbyggden flyttade in till storstäderna. Under 

den här tiden var städerna fortfarande små vilket medförde att den stora 

immigrationen bidrog till sämre hälsa och hygien. I början av 1990-talet 

levde endast 2,5 % av Sveriges befolkning på landsbygden vilket är en stor 

förminskning gentemot 100 år tillbaka (Berg 1993). 

Sammansättningen och konsumtionen av avfall förändrades i början av 

1900-talet i takt med industrialiseringen. Avfallet som tidigare använts till 
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grisfoder eller gödsel var nu inte längre lämpligt, då det inte ansågs 

organiskt, vilket ledde till transportering samt omhändertagning av avfall 

togs i anspråk. Ett rationellt tänkande skapade med tiden effektiva och 

moderna lösningar på avfallshantering som idag har lett till att vi bland annat 

har specialbyggda sopbilar och soptippar. 

På mitten av 1900-talet visades tydliga tecken på ökad konsumering då 

soptippar snabbt växte till sopberg. Människans livsstil och avfallshantering 

medförde ett slöseri av resurser som var ohållbart för miljön (Boverket 

2011). Främsta anledningen till livsstilen var att affärsmarknaden 

förändrades på 50-talet. Förändringen innebar bland annat en försämring av 

kvalitén för att möjliggöra prissänkning. Genom prissänkning fick fler råd 

att köpa, slita och slänga vilket ledde till att engångsprodukter fick plats på 

marknaden. Människans konsumeringbeteende fick sin start och lever kvar 

hos många än idag (Berg 1993). 

År 1969 infördes miljölagstiftningen, vars mål var att förbättra standarden 

för deponi samt förbränningsanläggningar. Utvecklingen av återvinning 

samt ett fungerande kretslopp tog fart och det ställdes krav på insamling av 

tidningspapper och glas. Fokus lades på rengöringsprocesser då 

avfallsförbränning gav upphov till utsläpp av miljögifter.  

I slutet av 1900-talet blev begreppen kretslopp och producentansvar centrala. 

Tillverkningen av varor skulle ske på ett sådant sätt att materialen skulle gå 

att återvinna och ingå i ett kretslopp. Ansvaret för att samla in och hantera 

avfall var producenternas. Krav på avfallsplanering i kommunen infördes 

och visade hur en ökad återvinning skulle uppnås. Miljöambitioner 

tillsammans med avfallsplaneringen medförde att återvinningscentraler, för 

grovt avfall, började byggas, vilket idag används för att utvinna energi som 

återanvänds till bland annat uppvärmning. 

Under 2000-talet fortsatte förändring av avfallshanteringen. Sopnedkast blev 

förbjudet och deponering av avfall upphörde i stort sett helt och hållet. Idag 

är kommunerna skyldiga att hämta samt hantera avfallet, medan hushållen 

ansvarar för sorteringen. Hushållen betalar årligen en renhållningsavgift till 

kommunen för att upprätthålla soptömningen. År 2009 motsvarade avfallen 

nästan 4,5 miljoner ton, per person och år motsvarar det ca 480 kg (Boverket 

2011). 

2.2.2 Miljöpåverkan från återvinning 

2011 gjordes en studie av Merrild m.fl. (2012) i Danmark som gick ut på att 

jämföra miljöpåverkan från återvinning och förbränning mellan sex olika 

hushållsavfall. Hushållsavfallen som jämfördes var glas, plast, stål, 

aluminium, kartong samt tidningspapper. Genom modellen EASEWASTE, 

en modell som bedömer avfallets livscykel, upptäcktes möjlig 

miljöpåverkan. Studien visar att det finns miljömässiga fördelar med 
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återvinning istället för förbränning av vissa material. Papper, glas, stål och 

aluminium är de material visar stor fördel genom återvinning. Plast och 

kartong är de material som visar att det i vissa fall kan vara mer fördelaktigt 

att förbränna materialen istället för att återvinna. Variationer berodde bland 

annat på vilken inverkande kategori som låg i fokus i undersökningen samt 

hur väl förbränningskällan återhämtade energinivån. 

2.3 Renhållningens råd och rekommendationer för utformningen av 

sorteringsutrymmen 

För att skapa en god framkomlighet för hämtningsfordon och samtidigt få en 

bra arbetsmiljö för personal har tekniska förvaltningen- renhållning tagit 

fram råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar.  

Dimensionering av storlek och antal sopkärl bestäms av varje verksamhet. 

Antal soptömningar varierar beroende på vilken typ av verksamhet som 

bedrivs. Skolor, butiker, kontor, flerfamiljshus och liknande verksamheter 

behöver soptömning en gång per vecka, medan enbostadshus endast behöver 

soptömning varannan vecka.  

Generella krav som gäller för avfallsutrymmen är att dörren till 

avfallsutrymmet ska placeras 5 - 10 cm över markplan från dörrens 

underkant. Lutning, kil eller slänt, med maxlutning 1:5, används då 

höjdskillnaden mellan markplan och dörrens underkant överstiger 25 cm. 

Andra krav gällande avfallsutrymmen är att utrymmet ska vara ventilerat.  

Rekommendationer som ges är att en genomlöpande skyddslist bör placeras 

en meter över golvet för att skydda väggbeklädnaden mot skador och slitage. 

Krav finns på att utrymmet ska ha invändig belysning. För att undvika 

skador vid sophämtning placeras övriga installationer på minst 1,25 m höjd. 

Vid ombyggnation bör man eftersträva de råd och rekommendationer som 

gäller för nybyggnationer. Avsteg kan göras om förutsättningar för att 

uppfylla bestämmelserna saknas, då görs bedömning av kommunens 

tekniska förvaltning för varje enskilt fall. I övrigt upplyser renhållningens 

råd och rekommendationer dimensionering av transportvägar till och från 

miljöhuset (Tekniska förvaltningen-renhållning 2003). 

2.4 Materialegenskaper 

Nedanstående fyra delar redovisar överskådlig teori kring material som 

behandlas i projektet.  
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2.4.1 Egenskaper hos trä 

Trä är det material som genom tiden har använts flitigast inom byggsektorn 

(Isaksson et al. 2010). Kombinationen av låg egenvikt, hög hållfastighet, bra 

isoleringsförmåga och dessutom goda resurser är anledningen till att trä har 

ett brett användningsområde. Gran är det träslag som huvudsakligen används 

inom konstruktion i Sverige. 

Jämfört med många andra material har trä fördelen av att det är 

förnyelsebart. För att upprätthålla träets hållbarhet krävs det dock metoder 

som försäkrar trädens mångfald. En annan positiv egenskap är att trä 

behöver minimal mängd energi för bearbetning. Vid avverkning används 

energi endast för verktyg och transportering (Falk 2009). 

Trä kan angripas och brytas ned av både insekter och svampar. Ur ett 

ekologiskt perspektiv anses det vara en fördel att materialet kan brytas ned 

och sluta träets kretslopp. Ur ett byggperspektiv anses det vara en nackdel 

att befintliga trähus kan råka ut för angrepp. Utveckling har lett till att 

kemiskt träskydd, d.v.s. impregnering, har framställts för att göra träet 

motståndskraftig mot angrepp. Andra åtgärder mot angrepp är att minimera 

levnadsmöjligheten för insekter och svamp genom användning av 

konstruktivt träskydd. Konstruktivt träskydd innebär att undvika yttre 

påverkande faktorer genom att bland annat använda väl torkat trä, ha en god 

luftning samt undvika direktkontakt med material som lätt samlar fukt. 

Dimensioneringen av trä avgör hur beständigt materialet är vid 

brandbelastning och vid överdimensionering behålls träet bärförmågan 

under en längre tid. Gips används ofta för att klä in trästommar, då det är ett 

obrännbart skivmaterial. Andra åtgärder för brandskydd är användning av 

brandskyddsfärg vilket brandskyddsisolerar träet. Vid överdimensionering 

av konstruktionen erhålls både en bättre bärförmåga och brandklass på grund 

av att byggnaden då klarar av större laster och motstår brand under en längre 

tid (Isaksson et al. 2010).  

I en studie som utfördes 2004 av CORRIN, The Consortium for Research on 

Renewable Industrial Materials, jämfördes miljöpåverkan och 

energianvändning mellan trä och stål stommar. Studien visade att 

koldioxidutsläpp och energianvändningen är större för stål än vad det är för 

trä. Vid tillverkning av stål avges det 21 gånger mer kol än vad det gör för 

trä. Kol finns bundet i träd och förblir bundet tills trädet förmultnar eller 

brinner upp. Kolet frigörs direkt när trädet brinner upp, men när trädet 

förmultnas släpps kolet ut i små doser i atmosfären i takt med förmultningen 

(Falk 2009). 
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2.4.2 Egenskaper hos stål 

Massproduktion av stål i mitten av 1800-talet möjliggjorde att stål började 

användas som konstruktionsmaterial. Fackverksprincipen ersatte valv och 

båge, vilket gjorde att man började bygga på höjden. I och med stålets 

framfart uppstod även problem med brandsäkerheten. När stål hättas upp vid 

en brand deformeras materialet, vilket resulterar i att stålet förlorar sin 

bärighet. Stål får då stor deformation i och med att stål nästintill bara består 

av järn (Stålbyggnadsinstitutet 2009). 

Beläggning används för att stål ska bli mer beständig mot korrosion. Vid 

varmförzinkat stål förkommer zink vanligen som beläggning. För 

kallförzinkat stål blir zinkmagnesium allt vanligare som beläggning, då 

magnesiumet gör beläggningen hårdare (Raab et al. 2011) 

Stålets hållfastighet benämns som sträckgränsen, fy, även kallad 

flytspänning. När stålet uppnått sträckgräns sägs materialet vara flytande, 

d.v.s. plastiska töjningar uppstår i materialet, och materialet återgår inte till 

sin ursprungliga form. Högsta spänningen som ett material kan uppta innan 

brott uppstår kallas för brottgränsen, fu. Stålets elasticitetsmodul, E, 

beskriver förhållandet mellan spänning och töjning. (Stålbyggnadsinstitutet 

2009). 

2.4.2.1 Dimensionering av stålbalk och stålpelare 

Då en balk utsätts för en jämn utbredd last beräknas dess lasteffekt  med 

hjälp av tvärkraft och moment (Hyden et al. 2008). Lastens effekt d.v.s. 

tvärkraften (VEd) och momentet (MEd) beräknas då enligt  

 𝑉𝐸𝑑 =  
𝑞 × 𝐿

2
 

( 1 ) 

 𝑀𝐸𝑑 =  
𝑞 × 𝐿2

8
 

( 2 ) 

där q är den utbredda lasten storlek i N/m och L är balkens spännvid i meter. 

Enheterna för tvärkraften och momentet är då N respektive Nm. För att klara 

av de laster som balken utsätts för måste dessa bärförmågor vara större än 

lasteffekten d.v.s. 𝐸𝑑 < 𝑅𝑑 . 

Tvärsnittsklassen varierar beroende på bärförmågan (Al-Emrani, Johansson 

2009). Då tvärsnittet kan uppnå full plasticering beräknas 

tvärsnittskapaciteten, 𝑉𝑅𝑑 , och momentkapaciteten, 𝑀𝑅𝑑 , enligt  

 𝑉𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ×
𝑓𝑦/√3

𝛾𝑀0
 

( 3 ) 

 𝑀𝑅𝑑 = 𝒳𝐿𝑇 × 𝑊𝑝𝑙 ×
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 

( 4 ) 
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där 𝐴𝑣 är balkens sjuvarea i kubikmeter och f𝑦 är stålets flytgräns angett i 

pascal. Partiellfaktorn, 𝛾𝑚 , med avseende på materialets hållfasthet har 

värdet 1,1. Då det inte finns någon risk att byggnadselementen utsätts för 

vippning används 1,0 som värde för 𝒳𝐿𝑇 . Tvärsnittets böjmotstånd, 𝑊𝑝𝑙 , 

anges i kubikmeter. Enheterna för 𝑉𝑅𝑑 och 𝑀𝑅𝑑 anges i N respektive Nm.  

2.4.2.2 Dimensionering av stålprofiler 

Stålprofiler utsatta för utbredlast beräknas det maximala momentet, 𝑀𝐸𝑑 , 

enligt  

 𝑀𝐸𝑑 =
𝑄 × 𝐿2

8
 

( 5 ) 

där Q är den utbredda lasten i N/m och L är pelarens längd i meter (Hyden 

etal. 2008). 

För att stålprofilerna ska klara av den utbredda lasten ska det maximala 

momentet som profilerna utsätts för, 𝑀𝐸𝑑 vara mindre än bärförmågan 𝑀𝑅𝑑 

som beräknas enligt  

 𝑀𝑅𝑑 =
𝑊𝑝𝑙 × 𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑚
 

( 6 ) 

där 𝑊𝑝𝑙 är det plastiskt böjmotstånd i kubikmeter, 𝑓𝑦𝑘 är stålets flytspänning 

angett i pascal och 𝛾𝑚 har värdet 1,1 med avseende på materialets hållfasthet 

(Al-Emrani, Johansson 2009). 

2.4.2.3 Dimensionering av stagning 

För att en byggnad ska klara av horisontella vindlaster används stagning för 

att stabilisera byggnaden. Dimensionering av stagning anges i N och 

beräknas enligt  

 𝐻𝐿 = 𝑊𝑑 ×
𝑏

2
×

ℎ + ℎ2

4
 

( 7 ) 

där W𝑑 är vindlast mot kort eller långsida, beroende på var stagning ska 

utföras, angett i kN/m. Byggnadens bredd, vägghöjd samt totalhöjd 

betecknas b, h respektive ℎ2 , där samtliga anges i meter (Johnsson 2009). 

Med hjälp av 𝐻𝐿 beräknas den vindkraft som stagningen ska klara av att 

motstå enligt 

 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑔 =
𝐻𝐿

𝑐𝑜𝑠 ∝
 

( 8 ) 

där ∝ beräknas med hjälp av 

 𝑡𝑎𝑛 ∝ =
ℎ

ℎ2
  

( 9 ) 
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För att stagningen ska klara av kraften ska stagningens bärförmåga, 𝑅𝑡𝑑 vara 

större än 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑔.  

2.4.3 Egenskaper hos plåt 

Det vanligaste användningsområde där man idag kommer i kontakt med plåt 

är som takmaterial och väggmaterial, bland annat på lagerbyggnader och 

funkishus. Användningen av plåttak ökade under 1800-talet i och med 

valsningsmetodens förnyelse. Plåten handslogs och blev ca 1 mm tjock, men 

i och med industrialismens framfart började plåt maskintillverkas. 

Industrialismen medförde även att olika utformningar av plåten framtogs. 

Med tidens olika trender har utformningen varierat mellan bland annat 

skivtäckt-, bandtäckt- och profilerad plåt (Hidemark et al. 2011). Idag 

tillverkas plåt som endast är 0,6 mm tjock och kan även göras ännu tunnare 

om så önskas. 

För att plåt ska bli mer beständig mot korrosion och slitage används olika 

sorters beläggningar. En vanlig beläggning som används är ett varmförzinkat 

skydd som baseras på aluminium. Beläggningen innehåller ungefär en 

tiondel silikon och ger plåten ett bra skydd mot rostangrepp. Skyddet är 

dock begränsat och ger endast ett ytligt skydd. En annan beläggning som har 

framställts är zinkbaserad beläggning som ger plåten ännu bättre 

beständighet mot korrosion (Kondratiuk, Kuhn 2010). 

2.4.4 Egenskaper hos minerit 

Cembrit Multi Force, även kallad minerit, är en skiva som har mångfaldiga 

egenskaper. Skivan är tålig mot både fukt och mögel i och med att skivan är 

cementbunden. Blir skivan våt förloras inte beständigheten, men däremot 

kan vissa syror, till exempel svavelsyra, påverka materialets beständighet. 

Mögel och svampangrepp bryter inte ner skivan tack vare att materialet har 

högt pH-värde som ger basisk karaktär. Högt pH-värde medför beständighet 

mot förruttnelse och rostangrepp, vilket många andra material vid 

obehandlat tillstånd saknar. 

Materialet är obrännbart och därför brandsäkert vilket medför högsta 

brandklassning enligt eurokod. Andra egenskaper för materialet är god 

ljudisolering, hård yta samt tålighet mot rengöring, vilket gör materialet 

slittåligt och hållbart. Skivan har ursprungligen ett glittrigt cementgrått 

utseende men förekommer även i andra färger. 

Mångfalden egenskaper gör att minerit lämpar sig för sitt 

användningsområde i mellanväggar samt som invändig beklädnad i 

slitsamma miljöer, bland annat soprum, förråd och garage. Skivan tillverkas 

i olika tjocklekar. (Cembrit 2014). 
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2.5 Eurokod 

För att en konstruktion ska hålla dimensioneras byggnaden efter de laster 

som påverkar den. Runt om i Europa används sameuropeiska 

konstruktionsstandarder, eurokoder, innehållande regler och metoder för 

dimensionering av bland annat bärverk i byggnader utsatta för olika 

situationer. En konstruktion behöver uppfylla vissa standardkrav för att den 

ska bli beständig mot bland annat snölast, vindlast, egentyngd och nyttiglast.  

Nationellt valda parametrar väljs av den föreskrivande myndigheten för 

varje land som ska underlätta tillämpning av eurokod, både inom landet och 

internationellt. Boverket är Sveriges föreskrivande myndighet när det gäller 

konstruering av byggnader och byggnadsverk. För konstruering av vägar 

och gator är det Trafikverket man vänder sig till (Boverket 2010). 

Eurokoden i Sverige benämns SS-EN xxxx-y-z, där SS står för svensk 

standard och EN för europeisk norm. Huvuddelen xxxx benämns som årtalet 

för utgivningsåret för eurokoder och y-z motsvarar underdokument 

(Isaksson et al. 2010). 

2.6 Dimensionerande laster 

Bärande konstruktioner bör uppfylla ställda krav gällande dimensionering. 

Med hjälp av begreppet gränstillstånd kan beräkningar utföras för att ta reda 

på den gräns konstruktionen inte längre uppfyller ställda krav. Vid bärande 

konstruktioner delas begreppet in i två grupper, brottgränstillstånd och 

bruksgränstillstånd.  

Permanenta och variabla laster påverkar vanligen en konstruktion. 

Egentyngden av en byggnadsdel är ett exempel på en permanent last, d.v.s. 

last som alltid finns. Variabla laster är de laster som tillfälligt kan uppstå, till 

exempel snö- och vindlast (Rehnström 2012) 

2.6.1 Brottgränstillstånd 

För att ett brott inte ska ske på en konstruktion måste brottgränstillstånden 

för olika typer av brott undersökas. Konstruktionen ska dimensioneras för att 

klara brott vid förlorad statisk jämvikt och brott som uppstår i 

konstruktionen. För att uppfylla dimensioneringen ska bärförmågan vara 

större än lasteffekten för konstruktionen, d.v.s. 𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑 (Rehnström 2012). 

Beroende på hur hög risk en konstruktion löper för personskada, väljs en av 

de tre säkerhetsklasserna, 1, 2 och 3. Värdet γd, fås från säkerhetsklassen 

och används vid beräkning av brottgränstillstånd. Ju lägre säkerhetsklass 

desto mindre risk finns det för att en personskada kan uppstå. 
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Vid beräkning av brottgränstillstånd, angett i N, p.g.a. förlorad statisk 

jämvikt används två formler ( 10 ) och ( 11 ), där 𝑄𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡 ≤  𝑄𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑏 för att 

brott inte ska uppstå. 

 
𝑄𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡 = 1,1𝛾𝑑𝐺𝑘 + 1,5𝛾𝑑𝑄𝑘,1 + 1,5𝛾𝑑∑𝑖>1𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖 ( 10 ) 

 
𝑄𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑏 = 0,9𝐺𝑘 + 1,5𝛾𝑑𝑄𝑘,1 + 1,5𝛾𝑑∑𝑖>1𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖 ( 11 ) 

Formlerna( 12 ) och ( 13 ) används vid dimensionering av brottgränstillstånd 

för att undvika brott i konstruktionen. Både inre brott och deformationer 

som kan leda till brott ska dimensioneras enligt 

 
𝑄𝐸𝑑 = 1,35𝛾𝑑𝐺𝑘 + 1,5𝛾𝑑𝜓0,𝑖𝑄𝑘,1 + 1,5𝛾𝑑∑𝑖>1𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖 ( 12 ) 

 
𝑄𝐸𝑑 = 1,2𝛾𝑑𝐺𝑘 + 1,5𝛾𝑑𝑄𝑘,1 + 1,5𝛾𝑑∑𝑖>1𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖 ( 13 ) 

där Ed och Rd står för det dimensionerade värde för lasteffekt respektive 

bärförmågan. Utefter risken för personskada väljs partialkoffecienten, γd. 

Det karakteristiska värdet för byggnaden betecknas Gk och det 

karakteristiska värdet för variabel huvudlast och bilast betecknas som Qk,1 

respektive Qk,i. Lastkombinationsfaktorn, ψ0,i, välj efter snö- och vindlasten 

(Rehnström 2012). 

2.6.2 Bruksgränstillstånd 

Laster som uppkommer under konstruktionens livslängd dimensioneras som 

bruksgränstillstånd. Med hjälp av tre kombinationer, karakteristisk-, 

frekvent- och kvasipermanent kombination beräknas bruksgränstillståndet. 

Vid dimensionering av irreversibla tillstånd, d.v.s. permanent last som kan 

ge upphov till nedböjning, används karakteristisk kombination som beräknas 

med hjälp av ekvation ( 14 ). 

 
𝑄𝐸𝑑 = ∑𝑗≥1𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃 + 𝑄𝑘,1 + ∑𝑖≥1𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖 ( 14 ) 

Frekvent kombination används bland annat till deformationsbegränsningar 

vid nedböjning, d.v.s. reversibla tillstånd. Med hjälp av ekvation ( 15 ) 

beräknas frekvent kombination. 

 
𝑄𝐸𝑑 = ∑𝑗≥1𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃 + 𝜓1,1𝑄𝑘,1 + ∑𝑖≥1𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖 ( 15 ) 

För långtidseffekter och effekter, som kan påverka konstruktionens 

utseende, används kvasipermanent kombination. Kombinationen beräknas 

med hjälp av ekvation ( 16 ). 

 
𝑄𝐸𝑑 = ∑𝑗≥1𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃 + ∑𝑖≥1𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖 ( 16 ) 
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Det dimensionerande värdet för lasteffekt och bärförmågan betecknas Ed 

och Rd. Qk,1 och Qk,i anger den variabla huvudlasten samt bilast. 

Byggnadens karakteristiska värde betecknas Gk och spännkraften betecknas 

𝑃. Vind- och snölastens lastkombinationsfaktor anges som ψ0,i ,  ψ1,1 ,  ψ2,i. 

(Rehnström 2012) 

2.6.3 Snölast 

Mängden snö varierar beroende var i Sverige en byggnad är placerad. 

Landet är uppdelat i åtta snözoner utefter hur mycket snö som normalt 

beräknas falla. Det karakteristiska värdet beror på var i denna snözon 

byggnaden är placerad, se Figur 1. 

 

Figur 1. Karta över snözoner i Sverige (Rehnström 2012). 

Vid dimensionering av den vertikala samt horisontella lasten tar man hänsyn 

till snömängden. Med hjälp av formel ( 17 ) bestäms tyngden per horisontell 

area, ofta i enheten kN/m
2
. 

 
𝑠 = 𝜇𝐶𝑒𝐶𝑡𝑠𝑘 ( 17 ) 
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Formfaktorn, 𝜇, bestäms utifrån takytans form och risk för snöanhopning. 

Exponeringsfaktorn, 𝐶𝑒 , bestäms efter den omgivande topografin och 𝐶𝑡, 

beror på energiförlusterna genom taket. Exponeringsfaktorerna, 𝐶𝑒 och 𝐶𝑡, 

är normalt 1,0. Det karakteristiska värdet, 𝑠𝑘, motsvarar snölast på mark. 

Beroende på omgivande topografi blir byggnaden olika mycket vindutsatt. 

Värdet 0,8 används vid byggnader som är mycket vindutsatta och värdet 1,2 

används när byggnaden har mycket omgivande topografi som skyddar mot 

vind. Mer omgivande topografi ger en högre exponeringsfaktor för 

byggnaden. (Rehnström 2012). 

2.6.4 Vindlast 

Effekten av vind mot byggnadens lovart- och läsida beskrivs som vindlast. 

Variabla vindlasten beräknas som kraft per ytenhet riktad vinkelrät mot 

aktuell yta och anges vanligen i kN/m
2
. Vid dimensionering har externa ytor 

störst betydelse, men hänsyn tas även till över- och undertryck.  

Med hjälp av formlerna ( 18 ) och ( 19 ) beräknas byggnadens vindlast. 

 
𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒)𝑐𝑝𝑒 ( 18 ) 

 
𝑤𝑖 = 𝑞𝑝(𝑧𝑖)𝑐𝑝𝑖 ( 19 ) 

där den utvändiga och invändiga vindlasten betecknas 𝑤𝑒 respekive 𝑤𝑖. 

Hastighetstrycket har beteckningen 𝑞𝑝(𝑧𝑒,𝑖) tas fram med hjälp av tabell och 

referenshöjden för det utvändiga, 𝑧𝑒, respektive invändiga, 𝑧𝑖, vindlasten. 

Beroende på takets lutning tas formfaktorn för det utvändiga, 𝐶𝑝𝑒, och 

invändiga, 𝐶𝑝𝑖, vindlast. Följande värden som hämtas ut tabell återfinns i 

bilaga 5. 

Karakteristiska hastighetstrycket bestäms med hjälp av terrängtyp, 

byggnadshöjd samt vindhastigheten där byggnaden är belägen. Formfaktorn 

för den utvändiga vindlasten beror på belastad ytstorlek. Indelning görs i 

globala och lokala formfaktorer, där den globala avser belastad area på 10 

m
2
 och den lokala avser belastad area på 1 m

2
. Vid dimensionering av 

fästdon på väggar och tak används den lokala formfaktorn och vid 

dimensionering av byggnadens helhet används globala formfaktorn. För 

invändig vindlast beror formfaktorn främst av arean för öppningar, men 

även otätheter och läckage (Rehnström 2012). Värdet för 𝐶𝑝𝑖 hämtas ur 

eurokodhandboken, se Figur 2. 
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Figur 2. Formfaktor för invändig vindlast (Rehnström 2012). 

2.6.5 Egentyngd 

Egentyngd beskriver tyngden för en permanent och bunden last, till exempel 

en byggnad. Beräkningen av egentyngden för en byggnad delas den upp i de 

olika byggnadsdelar bland annat tak och väggar. Med hjälp av 

byggnadsdelens volym, 𝑉, och tungheten, 𝛾, beräknas egentyngden, 𝐺, 

enligt ekvation ( 20 ) (Rehnström 2012). 

 
𝐺 = 𝑉𝛾 ( 20 ) 

Egentyngden för trä och stål hämtas ur Bilaga 2. För minerit hämtas 

egentyngden ur Cembrit´s produktblad (Cembrit 2014) och egentyngden för 

plåt hämtas från Areco´s produktsortiment (Areco 2014). 
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3. Metod och genomförande 

Kapitlet redovisar de metoder som har använts under arbetets gång samt hur 

respektive metod har genomförts. Först redovisas den metoden samt 

genomförandet som används för utformningen. Vidare presenteras de 

förutbestämda paramterar som används för Växjö vid 

konstruktionsberäkningarna samt hur de genomfördes. Slutligen redovisas 

metoden för framställning av ritningarna och illustrationerna. 

3.1 Metod av enkätundersökningen 

För enkätundersökningen används kvantitativ metod, vilket innebär att 

svaren är begränsade, då det endast finns förutbestämdasvarsalternativ, 

istället för öppna frågor, se Bilaga 1. Metoden valdes för att få begränsade 

svar och underlätta för medverkarna men även för att styrka materialvalet i 

handlingarna till miljöhuset. Enkätundersökningen utförs för att få större 

förståelse för medverkarnas synpunkter och önskemål på det miljöhus som 

respektive medverkare brukar. 

3.2 Genomförande av enkätundersökningen 

En person från respektive skola, som besvarade enkäten, blev slumpmässigt 

utvald utefter personalens tillgänglighet. Totalt medverkade 20 personer 

varav 15 personer arbetade i kök och resterande 5 personer arbetade som 

lärare. 

Skolorna som besöktes var förskolor, låg- till mellanstadieskolor samt 

högstadieskolor. Skolorna valdes ut efter deras placering. Växjö stads tre 

kommunala gymnasieskolor uteslöts då verksamheten är märkvärt större än 

Växjö stads övriga skolor samt att arbetet inriktat sig på skolor med en 

mellanstor verksamhet. 

Enkätundersökningen sammanställdes i form av diagram där de fyra mest 

relevanta diagramen presenteras i resultatkapitlet och resterande återfinns i 

Bilaga 2. 

3.3 Metod för beräkningarna 

Konstruktionsberäkningar har utförts enligt eurokod, Sveriges regelverk. 

Förutsättningarna för miljöhuset är dels placeringen i Växjö, säkerhetsklass 

2, terrängtyp 2 samt snö- och vindzon för Växjö etc. 
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3.4 Genomförande av beräkningarna 

Med hjälp av materialets tyngd och area för respektive byggnadsdel 

beräknas egentyngden för respektive del, se kapitel 2.6.5. Stad, typografi, 

vindhastighet samt byggnadens utformning används för att beräkna snö- och 

vindlast , se kapitel 2.6.3 och 2.6.4. Dimensioneringen av pelare, balkar 

samt stålprofiler genomförs med hjälp av de laster som påverkar byggnaden 

och formler ur kapitel 2.4.2. Samtliga beräkningar är handgjorda och 

redovisas i Bilaga 8. 

3.5 Handlingar och illustrationer för miljöhuset 

Vid framställningen av handlingarna för miljöhuset användes programmet 

Auto Cad och för illustration användes 3D-programmet Revit samt Lumion. 

Se Bilaga 10 för fullständiga handlingar. 
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4. Resultat och analys 

Kapitlet presenterar resultat och analys från enkätundersökningen, 

konstruktionsberäkningarna samt miljöhusets utformning. Hänvisningarna 

till diagramen återfinns i Bilaga 2. Detaljerade beräkningar samt ritningar 

för miljöhuset presenteras i Bilaga 8 respektive 10. 

4.1 Enkätresultat och analys 

Av de 20 besökta skolorna hade fem stycken en avfallskvarn och 15 stycken 

hade sopkärl för matavfallet. 

Enkätresultatet redovisas i form av diagram för att ge en tydlig bild av 

resultatet. Figur 3-6 samt 17-25 redovisar sammanställningen av samtliga 

svar, medan figur 26 redovisar svaren för de femton skolorna utan 

avfallskvarn och figur 27 redovisar svaren för de fem skolorna med 

avfallskvarn. 

Som visas i figur 17, Bilaga 2 varierar gångavståndet en del där 11 av 20 

medverkare har ett kort gångavstånd, 0 - 10 m, till miljöhuset de använder. 

Endast en medverkare har ett gångavstånd som överskrider 40 m och de 

resterande åtta medverkarna har ett avstånd mellan 10 - 40 m till miljöhuset. 

Samtliga med ett gångavstånde mellan 0 - 40 m tycker att avståndet är bra 

eller mycket bra däremot tycker medverkarna med ett gångavstånd längre än 

40 m att avståndet är dåligt, vilket visas i figur 20, Bilaga 2. 

Miljöhusets placering är ganska likartad mellan de besökta skolorna. Som 

figur 18, Bilaga 2, visar är det nästan lika vanligt med en fristående 

placering av miljöhuset inne på gården som placering ihop med 

huvudbyggnaden. Hela 18 av 20 medverkare anser att miljöhusets placering 

är bra eller mycket bra, se figur 20, Bilaga 2. 

Miljöhusens storlek varierar men den vanligaste förekommande storleken är 

9 – 16 m
2
. Andra vanliga storlekar för miljöhusen är 0 - 8 m

2
 samt 17 - 24 

m
2
 vilket kan ses i figur 19, Bilaga 2. Storleken av miljöhusen anses av 

samtliga medverkare vara bra eller mycket bra vilket visas i figur 20, Bilaga 

2. 

Samtliga besökta skolor har inre belysning i miljöhusen. Vanligaste är att 

miljöhusen är utrustat med 1-2 lampor eller lysrör. Resterande miljöhus har 

3-4 eller fler än fyra lampor eller lysrör vilket visas i figur 21, Bilaga 2. Som 

figur 22, Bilaga 2, visar tycker hela 90 % av samtliga medverkare att 

belysningen är bra och resterande 10 % anser att det är för ljust. 

Det vanligaste fasadmaterialet på miljöhus är trä, hela 80 % av de besökta 

skolorna har träfasad, se figur 3. 
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Figur 3. Fråga 9. Hur ser miljöhusets fasad ut? 

Takmaterialen som förekommer på miljöhusen är mycket jämnare. Det är 

nästan lika vanligt att tegel, plåt och papp används, se figur 4. 

 

Figur 4. Fråga 11. Hur ser miljöhusets tak ut? 

Det vanligaste materialet på miljöhusens dörrar är plåt. Hela 75 % av de 

besökta skolorna har ett miljöhus med en plåtdörr, se figur 5. 
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Figur 5. Fråga 11. Hur ser miljöhusets dörr ut? 

Av medverkarna är det 17 av 20 som anser att miljöhusets dörr tilltalar dem 

bra eller mycket bra. Däremot tycker samtliga medverkare att miljöhusets 

tak tilltalar dem bra eller mycket bra. Endast en av medverkarna anser att 

fasaden tilltalar dem dåligt. Resterande anser att fasaden tilltalar dem bra 

eller mycket bra, se figur 6. 

 

Figur 6. Fråga 10, 12 och 14. Hur upplever ni att miljöhusets fasad, tak och dörr tilltalar er 

utseendemässigt? 
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Det är nästan lika vanligt att medverkarna anser det viktigt att miljöhusets 

utseende stämmer överens med huvudbyggnaden som att de anser det 

mindre viktigt att de överensstämmer. Av medverkarna är det 12 av 20 

stycken som anser att det är viktigt eller mycket viktigt att miljöhusets 

utseende stämmer överens med huvudbyggnaden. Resterande åtta 

medverkare anser att det är mindre viktigt eller inte alls viktigt att utseendet 

stämmer överens med huvudbyggnaden, se figur 23, Bilaga 2. 

De ord som stämmer överens med medverkarnas åsikter varierar. Som figur 

24, Bilaga 2, visar är det 14 stycken som anser att miljöhuset är rymligt, 9 

stycken som anser att det är ljust och 7 stycken som anser att miljöhuset är i 

fint skick. Andra ord som stämmer överens med medverkarnas åsikter är 

litet, trångt, stort, fräscht, överflödigt, proportionerligt, illaluktande samt 

slitet. 

Sammanlagt är det 15 svar som stämmer överens med medverkarnas åsikter 

gällande önskan av förbättring av miljöhuset. Av dessa är det åtta 

medverkare som önskar förbättring av lukten i miljöhusen och fyra 

medverkare som önskar ett mer proportionerligt miljöhus, se figur 24, 

Bilaga 2.  

Som figur 25, Bilaga 2 visar tycker de flesta medverkare att sopkärlenes 

storlek för respektive avfall är bra och endast ett fåtal medverkare anser att 

sopkärlens storlek är för små eller töms för sällan. 

Av de 15 medverkare som arbetar på en skola med sopkärl för matavfall 

anser 12 att det är viktigast att ha sopkärl för matavfall närmast ingången till 

miljöhuset. Därefter kommer hushållsavfall, papper, tidningar och plast. 

Minst viktiga kärl att ha närmast ingången ansågs vara färgat glas och 

ofärgat glas, se figur 26, Bilaga 2. 

Av de fem medverkare som arbetar på en skola med avfallskvarn, anser tre 

att hushållsavfall är viktigast att ha närmast ingången till miljöhuset. 

Därefter kommer plast och metall. Sopkärl för färgat och ofärgat glas anses 

vara minst viktigt att ha närmast ingången, se figur 27, Bilaga 2. 

4.2 Beräkningsresultat 

Enligt de beräkningar som gjorts på dimensionering, se Bilaga 8, klarar 

VKR 120x60x3,6 av att bära de laster som påverkar takbalken. Pelare har 

dimensionerats så att det finns på sex ställen med dimensionen VKR 

120x60x8 och avståndet mellan pelarna har dimensionerats för 3,5 m, se 

figur 7 samt 8 för mer detaljerade bilder. 



 

22 

Persson & Suljeva 

 

Figur 7. Redovisar illustration över pelar- och balkposition samt en förtydling av positionen. 

 

Figur 8. illustration över pelar och balkdimension. 
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Stålprofilerna i väggen har dimension 45x45 mm med c/c 600 och 

stagningen har dimensionen ∅16 𝑆235. Grundbalken har dimensionen VKR 

180x100x10 och vkr-profilerna i grunden har dimensionen VKR 80x40x4, 

se figur 9 och 10. Den totala vikten för miljöhuset blev ungefär 4,5 ton. 

 

Figur 9. Redovisar illustration av de bärande delarna i golvbjälklaget. 

  

Figur 10. Redovisar illustration av pelar, grundsula och vkr-profilernas dimensioner. 

4.3 Miljöhusets utformning 

Miljöhuset har utformats efter enkätsvaren, Vöfab:s önskemål, materialens 

egenskaper samt eget tycke. I underrubrikerna beskrivs utformning av 

golvbjälklag, väggar och tak för det tänkta miljöhuset. Därefter presenteras 

byggnadens mått och hur transport samt förankring ska ske. Fullständiga 

ritningar som har tagits fram för miljöhusets utformning återfinns i Bilaga 

10. 
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Figur 11. Illustration av miljöhuset 

4.3.1 Golvbjälklag 

Miljöhusets golvbjälklag utgörs av stålbalkar, vkr-profiler samt träbrädor. 

Vkr-profilerna sätts fast i stålbalkarna, som i sin tur sätts fast i stolpskorna 

vid förankringen. Träbrädorna placeras som invändig golvbeklädnad och 

sätts fast i vkr-profilerna. Nedanstående figur illustreras golvbjälklaget. 

 

Figur 12. Illustration av golvbjälklaget. 

4.3.2 Vägg 

Väggen består från utsidan till insidan utav träfasad, stagning, stålpelare, 

stålprofiler, mineritskivor samt horisontella plankor. Plankan fungerar som 
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en skyddslist och placeras 1 m ovan golvbjälklaget mot byggnades alla 

väggar. 

Pelarna som finns i väggen sätts fast med de undre samt de övre balkarna. På 

ena kortsidan av miljöhuset finns en plåtdörr placerad och även en ramp med 

maxlutning 1:5. Öppningar på 0,1 m för ventilation finns i fasadens övre och 

undre kant. På ena kortsidan monteras en rörelsestyrd armatur ovan 

ingången till miljöhuset. 

 

Figur 13. Sektion av miljöhuset. 

 

Figur 14. Förtydling av väggsektion samt väggens innehåll. 
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4.3.3 Tak 

Taket består från utsidan till insidan utav  profilerat plåttak, bärläkt samt 

takstolar i trä. Takstolarna sätts fast i takbalkarna som i sin tur fäst i 

väggpelarna. I takstolarna fäst fyra armaturer. 

 

Figur 15. Illustration av taket. 

4.3.4 Byggnadens mått 

Byggnadens yttermått blir ungefär 3,16 m brett och 7 m långt. Höjden från 

byggnadens underkant till taknock blir ungefär 3,3 m där rumshöjden är 

ungefär 2,22 m. Väggtjockleken är 0,144 m, taktjockleken är 0,067 m och 

bjälklagstjockleken är 0,102 m.  

 

Figur 16. Planritning över miljöhuset. 
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Figur 17. Illustration av sektion A-A. 

4.3.5 Förankring och transport 

Förankringen av miljöhuset sker enligt Vöfab:s önskemål med plintar och 

stolpsko. Plintarna grävs ner i marken på den plats miljöhuset ska 

transporteras till. Med hjälp av stolpskon kan distansen mellan mark och 

miljöhusets underkant justeras efter önskemål. Lyft av miljöhuset kommer 

att utföras med hjälp av stroppband som lyfter byggnaden underifrån. 

Banden justeras så att de kommer ut från fasaden och därmed inte skadar 

stuprör eller liknande. 
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5. Diskussion  

Under arbetets gång har olika metoder använts för att ta fram de olika 

resultaten. I kapitlet diskuteras både metodval och de resultat som har 

erhållits.  

5.1 Metoddiskussion  

Kapitlet omfattar diskussion av de olika metodvalen. Först diskuteras 

enkätmetoden för arbetet och därefter diskuteras metoden för utformningen 

av miljöhuset samt beräkningsmetoden för arbetet. 

5.1.1 Enkätmetod 

Enkäten utformades med givna svarsalternativ för att underlätta 

sammanställningen och för att öka deltagarantalet. Sammanställningen 

underlättades då tolkning av fria svar inte behövdes utföras och diagram 

kunde göras på ett mer effektivt sätt då svarsalternativen begränsades. 

Nackdelen med svarsalternativ kan vara att alternativen som finns inte 

stämmer helt överens med medverkandens åsikt. En intervju skulle troligtvis 

gett ett bredare resultat än enkätunderskökningen gav då man får ett mer 

detaljerat och ingående svar. 

Platsbesök på skolorna medförde dels att svaren erhölls direkt men även att 

ett fler antal svar erhölls, då målgruppen har ett stressigt yrke. Hade enkäten 

skickats ut, istället för att besöka skolorna, är sannolikheten stor att 

personerna skulle undvika att svara i tid eller överhuvudtaget medverka. 

Platsbesöket medförde både personlig kontakt samt att svaren erhölls direkt.  

De som besvarade enkäten blev utvalda på plats efter deras tillgänglighet. I 

första hand tillfrågades kökspersonal, men om de inte hade tid eller gått hem 

för dagen tillfrågades lärare som brukar skolans miljöhus. Kökspersonalen 

tillfrågades i första hand eftersom de dagligen använder miljöhuset och 

kommer i kontakt med olika avfall.  

Det som kunde ha gjorts annorlunda med undersökningen är ökad 

förkunskap kring vilka skolor som har respektive inte har avfallskvarn. 

Resultatet från enkätundersökningen kunde då ha gett ett mer representativt 

svar i de tre frågor som berörde matavfall, om samtliga skolor haft kärl för 

matavfallet. 

Växjö stads tre gymnasieskolor valdes att uteslutas då verksamheten är 

betydligt större än andra skolor. Miljöhuset som ska tas fram i arbetet är inte 

dimensionerat för så stor verksamhet. Resterande skolor valdes utefter deras 

placering inom Växjö stad. 
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Enkätundersökningens representativitet är relativ stor för Växjö stad då 

hälften av de kommunala skolorna av denna storlek medverkade. 

Tillförlitligheten i svaren hade blivit ännu större och tydligare om alla 

kommunala skolor i Växjö stad hade medverkat. Svaren som erhölls anses 

ge tillförlitliga svar på enkäten.  

5.1.2 Metod för utformning av miljöhuset 

Metoden som använts för att få fram en bra utformning av miljöhuset är 

främst enkätundersökningen, kunskaper om materialegenskaper men även 

konstruktionsberäkningar. Enkätundersökningen har användts för att styrka 

de material som använts i utformningen. Med enkätundersökningen erhölls 

en bredare förståelse för medverkarnas åsikter och önskemål om respektive 

skolas miljöhus.  

Kunskap om de olika materialen stärker materialvalen för miljöhuset vilket 

medför en bra tillämplighet för det tänkta användningsområdet. 

Beräkningarna av de bärande delarna i miljöhuset medförde hur 

konstruktionen skulle utformas samt dimensionerna för de bärande 

byggnadsdelarna. 

5.1.3 Beräkningsmetod 

De metoder som har använts för beräkningarna kommer från litteratur, 

kursmaterial samt eurokod. Med hjälp av materialen har formler och värden 

för respektive beräkningar tagits fram. Beräkningarna byggs på de regelverk 

som använts i Sverige för konstruktionsdimensionering. 

Beräkningarna för snö- respektive vindlast har begränsats för Växjö. Hade 

istället den stad som är mest utsatt av snölast och den stad som är mest utsatt 

för vindlast valts vid dimensionering, skulle det finnas möjlighet att placera 

miljöhuset i hela Sverige. 

5.2 Resultatdiskussion 

Kapitlet omfattar diskussion av resultaten. Först diskuteras enkätresultatet 

som erhölls från enkätundersökningen och sedan diskuteras de material som 

valdes för utformningen. Slutligen diskuteras resultatet av beräkningarna. 

5.2.1 Enkätresultat och utformningsresultat 

Beroende på miljöhusets placering i förhållande till huvudbyggnadens 

placering varierar gångavstånden till miljöhusen. Att de flesta skolor har ett 

gångavstånd mindre än 40 m till miljöhusen kan bero på att skolornas tomter 
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är begränsade och miljöhuset bör därför placeras i nära anslutning med 

skolbyggnaden. På den skola där gångavståndet överskred 40 m till 

miljöhuset medförde det missnöje hos medverkarna. 

Medverkarna anser mestadels att det är bra oavsett om miljöhuset är placerat 

inne på gården, utanför gården eller ihop med huvudbyggnaden. För att 

underlätta för både medverkarna och vid soptömning uppskattas det om 

miljöhuset är lättillgängligt för båda parterna och därför bör miljöhusets 

placering styras efter huvudbyggnadens placering och tillgängligheten för 

soptömning. 

Dimensionering av miljöhuset har utförts efter Vöfabs önskemål om att 

miljöhuset ska rymma sopkärl som motsvarar en mellanstor verksamhet. 

Dimensioneringen har även utförts efter tolkning av enkätresultaten där 

samtliga medverkare anser att miljöhusets storlek är bra, men att vissa 

önskar en förbättring av miljöhuset proportionalitet. 

Då belysningen i de flesta fall ansågs vara bra har utformningen av antalet 

armaturer valts att anpassas efter miljöhusets storlek. 

Vanligaste förekommande fasadmaterial på de undersökta miljöhusen är trä. 

Tack vare träets låga egenvikt, höga hållfasthet, goda resurstillgång samt att 

15 av 16 medverkare anser att en träfasad tilltalar dem väl, har trä valts som 

fasadmaterial. Ytterligare anledning till att trä valts som fasad material är att 

det lätt kan målas om så att de passar in i de olika verksamhetsmiljöerna 

som miljöhuset kan tänkas förflyttas till. 

Takmaterialet på miljöhusen verkar ha en mindre betydelse för medverkarna 

då samtliga anser det är bra oavsett om det är tegel, plåt eller papp. Plåt väljs 

som takmaterial på miljöhuset dels för att enkätundersökningen visar på att 

det är ett av de vanligaste förekommande takmaterial och dels för de goda 

materialegenskaperna. 

Plåt väljs som dörrmaterial vid miljöhusets utformning, då nästan alla 

medverkare anser att miljöhusens dörrmaterial tilltalar dem bra samt att 15 

av de 20 besökta miljöhusen har plåtdörr. 

Som resultatet visar har miljöhusets utseende i förhållande till respektive 

huvudbyggnad en varierande betydelse. Detta kan tyda på att vissa endast 

bryr sig om funktionen och inte utseendet medan andra tycker det är mycket 

viktigt hur miljöhuset ser ut i förhållande till huvudbyggnaden.  

Sopkärlens storlek och antal beror på verksamhetens storlek, där färre och 

mindre sopkärl används för en mindre verksamhet och större eller fler 

sopkärl för en större verksamhet. Av detta skäl bör sopkärlens storlek och 

antal väljas både efter verksamhetens storlek och efter åsikterna från de 

medverkande i enkätundersökningen. Då vissa kärl saknas bör även detta 

förbättras så möjligheten till att sortera mer blir bättre. För att tillgodose 
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antal sopkärl och dess storlek dimensioneras miljöhuset dels efter Vöfab:s 

önskemål om dimensionering utefter en mellanstor verksamhet samt efter 

medverkarnas åsikter genom att plats finns för fler och större sopkärl. 

Hur miljöhuset upplevs varierar mycket medan det som önskas en 

förbättring utav är mindre varierande. De tre kategorier som medverkarna 

önskar en förbättring utav är proportionalitet, doft samt skick i miljöhuset. 

Miljöhus blir generellt mer slitet och illaluktande ju längre en verksamhet 

pågår. En åtgärd av problemet skulle kunna vara ett underhållsprogram för 

miljöhusen, där miljöhusets skick ses över med jämna mellanrum och en 

budget avsätts till uppfräschning av miljöhusen. 

Miljöhuset utformas med ventilationsöppningar för att minimera lukten. För 

att minimera slitage väljs mineritskivor som invändig väggbeklädnad och 

dessutom kompletteras mineritskivan med horisontella bjälkar vid 

sopkärlens överkant. Genom att miljöhuset utformas med både en högre 

rumshöjd samt extra inre plats, undviks känslor av trånghet och att det känns 

för litet. 

Medverkarna från skolor med avfallskvarn valde att inte besvara frågan 

angående kärlets storlek för matavfall. Oavsett om medverkarna har en 

avfallskvarn eller sopkärl för matavfallet anses önskad placeringen av 

resterande sopkärl vara likartade. Gemensamt för båda skolor med och utan 

avfallskvarn, är att hushållsavfall samt papper ligger högst i önskan om 

placering närmast ingången till miljöhuset. Anledningen till att denna 

önskan ligger högst har förmodligen med att denna typ av avfall kasseras 

mest. En annan sak gemensamt för båda skolor med och utan avfallskvarn, 

är att färgat och ofärgat glas rangordnades som minst viktig närmast 

ingången. Anledningen till det är troligtvis att verksamheten slänger minst 

denna typ av avfall.  

5.2.2 Beräkningsresultat 

Stål är det material som väljs för stagning samt för de bärande delarna i 

miljöhuset d.v.s. pelarna, balkarna i taket och golvet. Materialet väljs 

eftersom dimensionen kan göras mindre än för andra material men samtidigt 

klara av samma laster. Stål är dessutom slittåligt vid lyft och transport vilket 

stärker materialvalet. Nackdelen med stål kan vara den höga egentyngden 

gentemot trä, men detta vägs upp då stål har förmågan att bära stora laster i 

förhållande till dess dimension.  

Trä valdes som takstolsmaterial för att undvika en hög egentyngd av 

miljöhuset som annars hade uppstått om stål valts som takstolsmaterial. Vid 

transportering av miljöhuset kommer lyft ske från byggnadens underkant 

och därför stärks valet av takstolsmaterialet. Skulle lyft av miljöhuset istället 

utförts i byggnadens överkant skulle troligtvis stål använts som 

takstolsmaterial då trä kräver större dimensioner för att klara av samma lyft. 
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6. Slutsatser 

Miljöhuset kan få tidsbegränsat bygglov då byggnaden upptar mark på 

samma plats under en begränsad tid samt att tiden inte överskrider fem år. 

Vid förflyttning av miljöhuset till annan plats räcker det med en anmälan när 

förflyttningen sker inom ett år från dess att tidsbegränsat bygglov erhålls. 

Förflyttas miljöhuset efter ett eller fler år från dess att tidsbegränsat bygglov 

erhålls behöver ett tidsbegränsat bygglov ansökas på nytt. 

Ett tidsbegränsat bygglov kräver inte lika många handlingar och därför har 

endast planritning, A-sektionsritning och fasadritningar tagits fram för 

arbetet. 

Miljöhuset har utformats med träfasad, plåttak och plåtdörr. På insidan 

används mineritskivor som väggbeklädnad samt två stycken horisontella 

träplankor i höjd med sopkärlens överkant. Träbrädor har valts för 

golvbeklädnad. Bärande delar i miljöhuset är konstruerade i stål förutom 

takstolarna som är i trä. Miljöhuset utformas med fyra stycken invändiga 

armaturer samt en utvändig armatur där samtliga är rörelsestyrda.  
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Bilaga 1: Enkätundersökning om miljöhus 

Enkätundersökning om Miljöhus 

Skola:   Arbetsbefattning: 
 
Fråga 1) Hur långt gångavstånd har ni till miljöhuset idag? Ringa in ert svar. 

 
0-10m 11-20m 21-30m 31-40m >40m 

 
Fråga 2) Vad anser ni om gångavståndet? Ringa in ert svar. 
 

Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt 

 
Fråga 3) Var är miljöhuset placerat? Ringa in ert svar. 

 

Fristående inne på 

gården 

Fristående utanför 

gården 

Ihop med 

huvudbyggnaden 

 

 
Fråga 4) Vad anser ni om miljöhusets placering? Ringa in ert svar. 

 

Mycket bra Bra Dåligt
 

Mycket dåligt 

 
Fråga 5) Hur stort är miljöhuset? Ringa in ert svar.  

 

0-8m
2

 9-16m
2

 17-24m
2 

>25m
2

 

 
Fråga 6) Vad tycker ni om miljöhusets storlek? Ringa in ert svar.  

 

Mycket bra Bra Dåligt
 

Mycket dåligt 

 
Fråga 7) Hur många lampor/lysrör har ni i ert miljöhus? Ringa in ert svar.  

 

Inga 1-2st 3-4st
 

>4st 

 
Fråga 8) Hur upplever ni det befintliga miljöhuset när det gäller belysning? Ringa 

in ert svar. 

 

För ljust Bra Dåligt Alldeles för svagt 

ljus 

 
Fråga 9) Hur ser miljöhusets fasad ut? Ringa in ert svar. 

 

 

Trä Tegel Puts Annat material 
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Fråga 10) Hur upplever ni att miljöhusets fasad tilltalar er utseendemässigt? Ringa 

in ert svar. 

Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt 

 

Fråga 11) Hur ser miljöhusets tak ut? Ringa in ert svar. 

 

Tegel Plåt Papp Annat material 

 
Fråga 12) Hur upplever ni att miljöhusets tak tilltalar er utseendemässigt? Ringa in 

ert svar. 

Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt 

 

Fråga 13) Hur ser miljöhusets dörr ut? Ringa in ert svar. 

 

Plåt Trä Annat material  

Fråga 14) Hur upplever ni att miljöhusets dörr tilltalar er 

utseendemässigt? Ringa in ert svar. 
Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt 

 

Fråga 15) Hur viktigt är det för er att miljöhusets utseende stämmer överens med 

huvudbyggnaden? Ringa in ert svar. 

 
Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt 

 

Fråga 16) Hur upplever ni det befintliga miljöhuset när det gäller sopkärlens 

storlek?  

 

 Väl stora Bra Dåligt För 

små/töms 

för sällan 

Saknas 

Hushållsavfall      

Matavfall      

Papper      

Tidningar      

Metall      

Plast      

Färgat glas      

Ofärgat glas      

 
Fråga 15) Hur upplever ni det befintliga miljöhuset när det gäller utrymmet inuti?  

Gör en ring runt de ord som bäst stämmer överens med era åsikter.  

Gör en rektangel runt de ord som ni önskar se en förbättring utav. 

 

Litet  Stort  Proportionerligt  Mörkt  

 Trångt  Överflödigt  Illaluktande  Fint skick 
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Tack för er medverkan! 

Linnéuniversitetet 
Arbnesha S. och Karoline P. 

Rymligt  Fräscht  Ljust  Slitet  

Fråga 16) Vilka kärl anser ni är viktigast att ha närmast ingången till miljöhuset?  

Rangordna 1-8, där 1 är viktigast att ha nära ingången och 8 det som är minst 

viktigt. 

 
 

 

 

 

 Tidningar   Plast 

 Papper   Metall 

 Hushållsavfall   Ofärgat glas 

 Matavfall   Färgat glas 
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Bilaga 2: Sammanställning av enkätresultat. 

Bilaga 2.1. Gångavståndet till miljöhuset. 

 

Figur 18. Fråga 1. Hur långt gångavstånd har ni till miljöhuset? 

Bilaga 2.2. Placeringen av miljöhuset. 

 

Figur 19. Fråga 3. Var är miljöhuset placerat? 
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Bilaga 2.3. Storleken av miljöhuset. 

 

Figur 20. Fråga 5. Hur stort är miljöhuset? 

Bilaga 2.4. Medverkarnas åsikter gällande miljöhusets gångavstånd, 

placering samt storlek. 

 

Figur 21. Fråga 2,4 och 6. Vad anser ni om gångavståndet, miljöhusets placering samt storleken av 

miljöhuset? 
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Bilaga 2.5. Antal lampor eller lysrör i miljöhuset. 

 

Figur 22. Fråga 7. Hur många lampor/lysrör har ni i ert miljöhus? 

Bilaga 2.6. Medverkarnas åsikter angående miljöhusets belysning. 

 

Figur 23. Fråga 8. Hur upplever ni det befintliga miljöhuset när det gäller belysning? 
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Bilaga 2.7. Medverkarnas åsikter gällande vikten att miljöhuset 

överensstämmer huvudbyggnaden. 

 

Figur 24. Fråga 15. Hur viktigt är det för er att miljöhusets utseende stämmer överens med 

huvudbyggnaden? 

Bilaga 2.8. Medverkarnas synpunkter och önskemål av miljöhusets insida. 

 

Figur 25. Fråga 17. Hur upplever ni det befintliga miljöhuset när det gäller utrymmet inuti? 
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Bilaga 2.9. Medverkarnas åsikter gällande sopkärlens storlek. 

 

Figur 26. Fråga 16. Hur upplever ni det befintliga miljöhuset när det gäller sopkärlens storlek? 

Bilaga 2.10. Medverkarnas önskemål av sopkärlens placering i miljöhuset 

för de skolor utan avfallskvarn. 

 

Figur 27. Fråga 18. Vilka kärl anser ni är viktigast att ha närmast ingången till miljöhuset? 

Rangordna 1-8, där 1 är viktigast att ha närmast ingången och 8 det som är minst viktigt 
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Bilaga 2.11. Medverkarnas önskemål av sopkärlens placering i miljöhuset 

för de skolor med avfallskvarn. 

 

Figur 28. Vilka kärl anser ni är viktigast att ha närmast ingången till miljöhuset? Rangordna 1-7, där 

1 är viktigast att ha närmast ingången och 7 det som är minst viktigt. 
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Bilaga 3. Värden för beräkning av egentyngd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Tungheter för olika byggnadsmaterial. 
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Tabell 2. Exponeringsfaktor Ce. 

Bilaga 4. Samtliga värden för beräkning av snölast. 
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Tabell 2. Snölast på marken för Sveriges kommuner. 
Tabell 3. Snölast på marken för Sveriges kommuner N-Ö. 
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Tabell 4. Formfaktorer för snölast. 
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Bilaga 5. Samtliga värden för beräkning av vindlast. 

 

 

 

 

  

Tabell 5. Terrängtyper. 
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Tabell 6. Karaktäristiskt vindtryck. 
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Tabell 7. Referenshastighet för Sveriges kommuner N-Ö. 
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Tabell 8. Formfaktorer för väggar.  
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Tabell 9. Zonindelning samt beteckningar för sadeltak och motfallstak. 
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Tabell 10. Formfaktorer för sadeltak och motfallstak. 
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Tabell 11. Formfaktorer för invändig vindlast vid jämnt fördelade öppningar. 
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Bilaga 6. Värden för beräkning av brottgränstillstånd. 

Tabell 12. Partialkoefficient för säkerhetsklass. 

 

Tabell 13. Rekommenderade värden för ψ faktorer för byggnader. 
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Bilaga 7. Värden för beräkning vid dimensionering. 

Tabell 14. Tvärsnittsdata för VKR-rör 
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Bilaga 8. Beräkningsresultat 

8.1. Egentyngder 

Egentyngder för nedanstående material. 

Trä = 5 kN/m
3
  

Stål = 78 kN/m
3
 

Plåt = 15 kg/m
3
 

Minerit = 1150 kg/m
 

8.1.1 Beräkning av takstolens egentyngd 

Längden på hela takstolen = 3,158 m. 
Taklutningen = 27° 

 

Figur 29. Illustration av takstolen. 

Takstolens höjd (x) beräknas med hjälp av taklutningen samt takstolens 

längd. 

 
tan 27°

𝑥

(3158
2

)
→ 𝑥 ≈ 0,805 𝑚  

Därefter kan takstolens hypotenusa beräknas genom Pythagorassats. 

 z =√𝑥2 + (
3158

2
)2 ≈ 1,77 𝑚  

Soprummets längd är 7 m vilket ger 7 stycken takstolar med c/c 1200. 

Enligt takstolsboken blir dimensionerna för takstolen följande. 

Överram = 120x45 mm 

Underram =145x45 mm 
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Mittpinne = 120x45 mm 

Volymen för en takstol beräknas enligt följande. 

 Överram = 0,12 × 0,045 × 1,76 × 2 =
0,019008 𝑚3 

 

 Underram = 0,145 × 0,045 × 3,138 = 0,0205 𝑚3  

 Mittpinne = 0,120 × 0,045 × 0,805 = 0,00435 𝑚3  

Volymen för en takstol beräknas enligt följande. 

 0,019008 + 0,0205 + 0,00435 ≈ 0,044 𝑚3  

Egentyngden för 7 stycken takstolar blir då enligt följande. 

 0,044 × 7 × 5 = 𝟏, 𝟓𝟒 𝒌𝑵  

8.1.2 Beräkning av yttertakets egentyngd 

Taket består av profilerad plåt och bärläkt (25x38 c/c 600). 

Längden för takets hypotenusa = 1,77 m 

Takets längd =7 m 

Egentyngden för plåten beräknas enligt nedan. 

 15 × (7 × 1,77 × 2 𝑠𝑖𝑑𝑜𝑟) ≈ 372 𝑘𝑔 ≈
3,72 𝑘𝑁  

 

Egentyngden för bärläkten beräknas enligt nedan 

 5 × (0,025 × 0,038 × 3st × 7 × 2 𝑠𝑖𝑑𝑜𝑟) ≈
0,2 𝑘𝑁  

 

Sammanlagda egentyngden för yttertaket beräknas enligt följande. 

 Σ𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑘 = 3,72 + 0,2 = 𝟑, 𝟗𝟐 𝒌𝑵  

8.1.3 Egentyngden för takkompletteringar 

Vindskiveplåt: 

Vikt för en 2 m lång skiva är ungefär 1,96 kg, vilket medför att 1 m väger 

0,98 kg. 

Takets hypotenusa är ungefär: 1,77 m vilket medför att den totala längden 

för fyra längder på vindskiveplåten blir 
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 1,77 ×  4 = 7,08 m    

Egentyngden för vindskiveplåten blir enligt följande  

 0,98 × 7,08 = 6,94kg   

Takrännor: 

Vikten för en 2,5 m lång hängränna är ungefär 2,8 kg, vilket medför att 1 m 

hängränna väger 1,12 kg. 

Den totala längden där takrännor behövs är  

 (3,158 × 2) + (7 × 2) = 20,316 m  

Egentyngden för takrännorna beräknas enligt följande  

 1,12 ×  20,316 = 22,76 kg  

Stuprör: 

Vikten för en 2,5 m lång stuprör är ungefär 3,3 kg, vilket medför att 1 m 

väger 1,32 kg. Stuprör finns på 4 ställen med längden 2,1 m.  

Den totala längden där stuprör finns beräknas enligt nedan 

 2,1 ×  4 = 8,4 𝑚.  

Egentyngden för stuprören blir enligt följande 

 1,32 ×  8,4 = 11,1 kg  

Summan av samtliga takkompletteringar beräknas enligt nedan 

 Σ𝑡𝑎𝑘𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 = 6,94 + 22,76 + 11,1

≈ 40,8 kg = 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝐤𝐍 

 

8.1.4 Väggens egentyngd 

Väggen består av följande material från utsidan till insidan: 

Träfasad, stålprofiler (45x45 c/c 600), pelare (IPE 80), mineritskivor samt en 

horisontell träplanka. 

Byggnadens bredd = 3,158 m 

Byggnadens längd = 7 m 

Höjden för byggnaden = 2,1 m 
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Träfasaden: 

Tjocklek = 0,022 m 

Väggens omkrets beräknas enligt nedan 

 (7 × 2) + (3,158 × 2) = 20,316 𝑚  

Egentyngden för träfasaden beräknas enligt följande 

 5 × (0,022 × 20,316 × 2,1) ≈ 3,76 𝑘𝑁  

Då miljöhuset har ett sadeltak går väggen ända upp till nock på gavelsidorna 

beräknas även egentyngd för det. 

Träpanel vid gavelsidorna: 

 
3,158 × 0,805

2
× 2 𝑠𝑖𝑑𝑜𝑟 ≈ 2,55 𝑚2  

Egentyngden för träfasaden på gavelsidorna blir enligt följande 

 5 × (0,022 × 2,55) = 0,2805 𝑘𝑁  

Träreglar 45x45 används i de 2 yttersta takstolarna för att kunna sätta fast 

träpanelen. 

c/c 600 medför att 6st träreglar behövs med varierande höjd  

Höjden för de varierande träreglarna som behövs blir enligt nedan, se 

nedanstående bild. 

 x1= 0,32 m, x2= 0,63 m   

 

Figur 30. Illustration av träreglar i takstolen. 

Detta medför att träreglarnas sammanlagda höjd blir 

 (0,32 + 0,63) × 4 = 3,8 𝑚  
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Egentyngden för träreglarna på gavelsidorna beräknas enligt följande 

 5 × (3,8 × 0,045 × 0,045) ≈ 0,039 𝑘𝑁  

Summan av den sammanlagda egentyngden för träpanel blir enligt nedan 

 
𝛴𝐺𝑡𝑟ä𝑓𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑛 = 3,76 + 0,2805 + 0,039 ≈ 4,08 𝑘𝑁 

 

Träplanka: 

Dimension: 38x145 mm 

Träplankan placeras horisontellt inne i miljöhuset längs med väggarna.  

Sammanlagda längden för plankan beräknas enligt följande 

 (2 × 7) + (2 × 3,138) − 1,2 = 19,076 𝑚  

Egentyngden för träplankan blir då enligt följande 

 5 × (0,038 × 0,145 × 19,076) ≈ 0,5256 𝑘𝑁  

Stålprofiler: 

Då c/c avståndet är 600 mellan stålprofilerna medför det att 32 stycken 

stålprofiler behövs för att konstruktionen ska hålla. Stålprofilernas längd är 

2,1m. 

Egentyngden för stålprofilerna beräknas enligt följande 

 0,045 × 0,045 × 32 × 2,1 × 78 𝑘𝑁/𝑚3 ≈ 10,62 𝑘𝑁    

Minerit: 

Tjocklek = 9 mm 

Tungheten = 1150 kg/m
3 

Mineritens längd är 2,1 m. 

Egentynden för mineriten beräknas enligt följande 

 1150 × (0,009 × 2,1 × 20,316) = 442 𝑘𝑔 ≈ 4,42 𝑘𝑁  

Pelare: 

Vikt: 22,6kg/m 

Egentynden för pelarna beräknas enligt följande. 

 22,6 × (6𝑠𝑡 × 2,1) = 285 𝑘𝑔 ≈ 2,85 𝑘𝑁  
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Väggens egentyngd: 

Sammanlagda egentyngden för väggen beräknas enligt följande 

 
𝛴𝐺𝑣ä𝑔𝑔 = 4,08 + 0,5256 + 10,62 + 4,42 + 2,85

≈ 𝟐𝟐, 𝟓 𝒌𝑵 
 

8.1.5 Balkens egentyngd 

Balkens dimension: VKR 120x60x3,6 

Vikt: 9,66 kg/m 

Egentynden för balken beräknas enligt följande 

 9,66 × 7 𝑚 ×  2 𝑠𝑖𝑑𝑜𝑟 = 135,24 𝑘𝑔 ≈ 𝟏, 𝟑𝟔 𝑘𝑁  

8.1.6 Golvbjälklagets egentyngd 

Golvets innehåll: VKR-balk, VKR-profiler 80x40x4 med c/c 600 och 

träbrädor som invändigt golv. 

VKR-balk: 

Grundbalkens dimension: VKR 180x100x10 

Vikt: 40 kg/m 

Egentynden för balken beräknas enligt nedan 

 40((7 × 2) + (3,158 × 2)) = 813 𝑘𝑔 ≈ 8,13 𝑘𝑁  

Vkr-profiler: 

Dimension: VKR 80x40x4 med c/c 600. 

Vikt: 6,9 kg/m 

Detta medför att det krävs 12 st stålprofiler med den invändiga längden 2,9 

m 

Egentyngden för stålprofilerna beräknas enligt följande 

 6,9 × (2,9 𝑚 × 12 𝑠𝑡) = 2,41 𝑘𝑁  

Kortlingarna med c/c 600, medför att det blir 5st. 

Egentyngden för stålprofilerna (kortlingarna) blir enligt följande. 

Invändigt mått beräknas enligt följande 
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7000 − (2𝑥100) − (12𝑥40) = 6,32 𝑚. 

 

 6,9 × (5 𝑠𝑡 × 6,32) = 2,2 𝑘𝑁  

Trä brädor: 

Dimension: 22x145 mm 

Enligt följande formel beräknas antalet brädor 

Husets innermått för längden är  

 
7000 − (144 × 2)=6712 mm 

 

 
6712

145
= 46,28 ≈ 47 𝑠𝑡  

Det krävs ca 47 brädor för den invändiga beklädnaden.  

Längden på brädorna är 2,926 m som beräknats enligt följande 

 
3,138(𝑀𝑖𝑙𝑗öℎ𝑢𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑚å𝑡𝑡)

− (2 × (0,022 + 0,015 + 0,06 + 0,009))

= 2,926𝑚 

 

Egentyngden för trä brädorna beräknas enligt följande 

 5 𝑘𝑁/𝑚3(0,022 × 0,145 × 47 𝑠𝑡) = 0,749 𝑘𝑁 ≈ 0,75  𝑘𝑁  

Den sammanlagda egentyngden för golvbjälklaget blir enligt nedan 

 𝐺𝑔𝑜𝑙𝑣 = 8,13 + 2,41 + 2,2 + 0,75 ≈ 𝟏𝟑, 𝟓 𝒌𝑵  

8.1.7 Plåtdörrens egentyngd 

Miljöhuset konstrueras för 1 plåtdörr med måtten 2x1,2 m. Dörren väger 

ungefär 100 kg vilket gör att egentyngden för dörren blir 1 kN. 

 𝐺𝑑ö𝑟𝑟 = 𝟏, 𝟎 𝒌𝑵  

8.1.8 Miljöhusets sammanlagda egentyngd 

Den sammanlagda egentyngden för miljöhuset beräknas enligt nedan 

 
𝛴𝐺𝑚𝑖𝑙𝑗öℎ𝑢𝑠 = 𝐺𝑡𝑎𝑘𝑠𝑡𝑜𝑙 + 𝐺𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑘 + 𝐺𝑡𝑎𝑘𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

+ 𝐺𝑣ä𝑔𝑔 + 𝐺𝑏𝑎𝑙𝑘 + 𝐺𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑 + 𝐺𝑑ö𝑟𝑟 
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 Σ𝐺𝑚𝑖𝑙𝑗öℎ𝑢𝑠

= 1,54 + 3,92 + 0,408 + 22,5
+ 1,36 + 13,5 +  1,0 ≈ 44,23 𝑘𝑁
≈ 4423𝑘𝑔 ≈ 𝟒, 𝟒𝟑𝒕𝒐𝒏 
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8.2. Lastberäkning 

8.2.1 Snölast 

Följande värden hämtas ur bilaga 4. 

𝐶𝑒 = 1,0 
𝐶𝑡 = 1,0 
𝑠𝑘(𝑉ä𝑥𝑗ö) = 2,0 kN/𝑚3 
𝜇1 = 0,8 

Med hjälp av ovanstående värden kan snölasten beräknas. 

 𝑠1 = 0,8 × 1,0 × 1,0 × 2,0 = 1,6 𝑘𝑁/𝑚2 

8.2.2 Vindlast 

Vindlasten dimensioneras efter Växjö kommun vilket ger följande värden ur 

bilaga 5. 

Terängtyp: II 

Referenshastighet(𝑉𝑏): 24 m/s 

𝑞𝑝= 0,59 kN/m
2 

Miljöhusets långsida(b): 7 m 

Miljöhusets kortsida(d): 3,1 m 

Totalhöjd(h): 4m 

Vindlast mot väggens långsida: 

 e =minsta av: {
𝑏 = 7

2ℎ = 2 × 4 = 8
 

e = b = 7 m 

d = 3,1 m 

e > d  Zon A, B, D, E 

 
ℎ

𝑑
=

4

3,1
= 1,2903 ≈ 1,30 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐴) = −1,2 𝑠𝑢𝑔 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐵) = −0,8 𝑠𝑢𝑔 
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𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐷) = 0,8 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐸) = −0,52 𝑠𝑢𝑔 

 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐴) = 0,59 × 1,2

= 0,708 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑠𝑢𝑔 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐵) = 0,59 × 0,8

= 0,472 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑠𝑢𝑔 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐷) = 0,59 × 0,8

= 0,472 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐸) = 0,59 × 0,52

= 0,3068 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑠𝑢𝑔 

 

Vindlast mot väggens kortsida: 

 e = minsta av: {
𝑏 = 3,1

2ℎ = 2 × 4 = 8
  

e = b = 3,1 m 

d = 7 m 

e < d  Zon A, B, C, D, E 

 
ℎ

𝑑
=

4

7
= 0,571 ≈ 0,57 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐴) = −1,2 𝑠𝑢𝑔 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐵) = −0,8 𝑠𝑢𝑔 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐶) = −0,5 𝑠𝑢𝑔 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐷) = 0,74 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐸) = −0,39 𝑠𝑢𝑔 
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𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐴) = 0,59 × 1,2

= 0,708 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑠𝑢𝑔 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐵) = 0,59 × 0,8

= 0,472 𝑘𝑁/𝑚2  

𝑠𝑢𝑔 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐶) = 0,59 × 0,5

= 0,295 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑠𝑢𝑔 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐷) = 0,59 × 0,74

= 0,4366 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐸) = 0,59 × 0,39

= 0,2301 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑠𝑢𝑔 

 

Vindriktning mot takets långsida 𝜃 = 0∘ 

 e = minsta av: {
𝑏 = 7

2ℎ = 2 ∗ 4 = 8
  

e = b = 7 m 

d = 3,1 m 

𝛼 = 27∘ ≈ 30∘  

e > d  Zon F, G, H, I, J 

 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐹) = 0,7 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐺) = 0,7 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐻) = 0,4 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐼) = −0,4 𝑠𝑢𝑔 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐽) = −0,5 𝑠𝑢𝑔 
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𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐹) = 0,59 ∗ 0,7 = 0,413 𝑘𝑁/𝑚2 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐺) = 0,59 ∗ 0,7 = 0,413 𝑘𝑁/𝑚2 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐻) = 0,59 ∗ 0,4 = 0,236 𝑘𝑁/𝑚2 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐼) = 0,59 ∗ 0,4 = 0,236 𝑘𝑁/𝑚2  𝑠𝑢𝑔 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐽) = 0,59 ∗ 0,5 = 0,295 𝑘𝑁/𝑚2 𝑠𝑢𝑔 

 

Vindriktning mot takets kortsida 𝜃 = 90∘ 

 e = minsta av: {
𝑏 = 3,1

2ℎ = 2 ∗ 4 = 8
  

e = b = 3,1 m 

d = 7 m 

𝛼 = 27∘ ≈ 30∘  

e > d  Zon F, G, H, I 

 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐹) = −1,1 𝑠𝑢𝑔 

 𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐺) = −1,4 𝑠𝑢𝑔 

 𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐻) = −0,8 𝑠𝑢𝑔 

 𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐼) = −0,5  𝑠𝑢𝑔 

 

𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐹) = 0,59 × 1,1 = 0,649 𝑘𝑁/𝑚2 𝑠𝑢𝑔 

 𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐺) = 0,59 ∗ 1,4 = 0,826 𝑘𝑁/𝑚2 𝑠𝑢𝑔 

 𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐻) = 0,59 ∗ 0,8 = 0,472 𝑘𝑁/𝑚2 𝑠𝑢𝑔 

 𝐶𝑝,10(𝑧𝑜𝑛 𝐼) = 0,59 ∗ 0,5 = 0,295 𝑘𝑁/𝑚2 𝑠𝑢𝑔 
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Invändiga vindlasten: 

 𝑤𝑖 = 𝑞𝑝(𝑧𝑖)𝑐𝑝𝑖 

 𝑤𝑖 = 0,59 ∗ 0,2 = 0,118 𝑘𝑁/𝑚2 

 𝑤𝑖 = 0,59 ∗ −0,3 = −0,177𝑘𝑁/𝑚2 

Sammanställning: 

Väggar: 

ZON A B C D E 

Långsida -1,2 -0,8 - 0,8 -0,52 

Längd(zon) 1,4m 1,69m - 7m 7m 

Kortsida -1,2 -0,8 - -0,5 0,74 

Längd(zon) 0,618m 6,382m - 3,09m 3,09m 

Total vindlast mot långsida (D+E) 𝑤𝑘 = 0,472 + 0,3066 = 0,7788 𝑘𝑁/𝑚2 

Total vindlast mot kortsida (D+E) 𝑤𝑘 = 0,4366 + 0,2301 = 0,6667 𝑘𝑁/
𝑚2 

Resultat (𝑘𝑁/𝑚2): 

ZON A B C D E 

Långsida -0,708 -0,472 - 0,472 -

0,3066 

Kortsida -0,708 -

0,472 

-0,295 0,4366 -

0,2301 

Takets långsida(kN/𝑚2) 

ZON F G H I J 

Sug 0 0 0 -0,236 -0,295 

Tryck 0,413 0,413 0,236 0 0 

Maximala tryck för takets långsida 𝑤𝑘 = 0,413 𝑘𝑁/𝑚2 

Maximala sug för takets långsida 𝑤𝑘 = −0,295 𝑘𝑁/𝑚2 
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Takets kortsida (kN/𝑚2): 

ZON F G H I 

Sug -0,649 -0,826 -0,472 -0,295 

Tryck 0 0 0 0 

Maximala tryck för takets kortsida 𝑤𝑘 = 0 𝑘𝑁/𝑚2 

Maximala sug för takets kortsida 𝑤𝑘 = −0,826 𝑘𝑁/𝑚2 
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8.3. Dimensionering 

8.3.1 Dimensionering av balk 

De laster som påverkar en balk är takets egentyngd, balkens egentyngd, 

snölast samt vindlast. Värden och formler hämtas ur bilaga 6 och 7. 

Säkerhetsklass 2: 𝛾𝑑 = 0,91 

𝐺𝑡𝑎𝑘 = (1,54 + 3,92) = 5,46 𝑘𝑁   

Kraften verkar på takets area = 3,158 × 7 = 22,11 𝑚2 

Då balken endast ska bära ¼ av lasten blir egentyngden för taket enligt 

följande.  

 𝐺𝑡𝑎𝑘 =  
5,46

4
≈ 1,37 𝑘𝑁 

 
1,37

(
22,11

4
)

≈
0,25 𝑘𝑁

𝑚2
= 0,25 ×

3,158

2
≈ 0,4 𝑘𝑁/𝑚 

 𝐺𝑏𝑎𝑙𝑘 =
9,66𝑘𝑔

𝑚
≈ 0,0966𝑘𝑁/𝑚 

 ∑ 𝐺 = 0,4 + 0,0966 ≈ 0,5 𝑘𝑁/𝑚  

 Snölast = 1,6 𝑘𝑁/𝑚2 ×  
3,1

2
≈ 2,48𝑘𝑁/  (𝜓0 = 0,6, 𝜓1 =

0,3, 𝜓2 = 0,1) 

Vindlasten varierar beroende på zon. Dimensionering sker för takets största 

tryck samt sug last.  

 𝑉𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡𝑡𝑎𝑘 = 0,413 𝑘𝑁/𝑚2 ×
3,1

2
= 0,65 𝑘𝑁/𝑚 (𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘) 

 𝑉𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡𝑡𝑎𝑘 = −0,295 𝑘𝑁/𝑚2 ×
3,1

2
= 0,46 𝑘𝑁/𝑚 (𝑠𝑢𝑔) 

(𝜓0 = 0,3, 𝜓1 = 0,2) 

Då vindlasten vid tryck är större än vid sug, medför det att den 

dimensionerande lasten vind blir större, och dimensionering sker utefter 

trycklasten. Detta gör att balken även kommer att klara sig då sug uppstår. 

Dimensionerande last: 

 
𝑞𝑑𝑎 = 0,91 × 1,35 × 0,5 + 0,91 × 1,5 × 0,6 × 2,48 + 0,91 × 1,5

× 0,3 × 0,65 = 3,06 𝑘𝑁/𝑚 

 
𝑞𝑑𝑏,𝑠𝑛ö = 0,91 × 1,2 × 0,5 + 0,91 × 1,5 × 2,48 + 0,91 × 1,5 × 0,3

× 0,65 = 4,2 𝑘𝑁/𝑚 
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𝑞𝑑𝑏,𝑣𝑖𝑛𝑑 = 0,91 × 1,2 × 0,5 + 0,91 × 1,5 × 0,65 + 0,91 × 1,5

× 0,6 × 2,48 = 3,47 𝑘𝑁/𝑚 

Den dimensionerande lasten väljs efter den största lasten och blir då 4,2 

kN/m.  

Balkens virkeskvalite: S235 

Balkens längd = 3,5 m.  

 

 𝑉𝐸𝑑 =  
𝑞 × 𝐿

2
=  

4,2 × 3,5

2
≈ 7,35 𝑘𝑁 

 𝑀𝐸𝑑 =  
𝑞 × 𝐿2

8
=  

4,2 × 3,52

8
≈ 6,44 𝑘𝑁𝑚 

För att beräkna balkens tvärkraftskapacitet, VRd och Momentkapacitet, MRd, 

beräknas tvärsnittklassen först ut enligt följande. 

Tvärsnittsklassen för livet tas fram enligt följande 

 𝜀 = √235/𝑓𝑦 =  √235/235  = 1 

 𝑑/𝑡𝑤/𝜀 ≤  69 

där d= ℎ − 2 × 𝑡𝑓 = 120 − (2 × 3,6) = 112,8 

𝑡𝑤= 3,6 

112,8/3,6/1 ≈ 31,34 ≤  69  

Tvärsnittsklassen för fläns tas fram enligt följande 

 𝜀 = √235/𝑓𝑦 =  √235/235  = 1 

 𝑏 − 3 × 𝑡𝑓

𝑡𝑓
≤ 33𝜀 

60 − 3 × 3,6

3,6
= 13,67 ≤ 33𝜀 

Tvärsnittsklassen för fläns tas fram enligt följande 

Tvärsnittklassen för både livet och fläns är 1 och VRd och MRd beräknas 

enligt följande formler 

 𝑉𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ×
𝑓𝑦/√3

𝛾𝑀0
 

 𝑀𝑅𝑑 = 𝒳𝐿𝑇 × 𝑊𝑝𝑙 ×
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
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𝑉𝑅𝑑 = 1230 ×

235

√3
1,1

≈ 151 𝑘𝑁 

 𝑀𝑅𝑑 = 1 × 37,9 ∗ 103 ×
235

1,1
≈ 8,1 𝑘𝑁𝑚 

 
𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑
≤ 1,

7,35

151
≈ 0,05 ≤ 1 𝑜𝑘! 

 
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑑
≤ 1,

6,44

8,1
≈ 0,8 ≤ 1 𝑜𝑘! 

Balk dimensionen, VKR 120x60x3,6 , klarar av att bära lasterna. 

8.3.2 Dimensionering av pelare 

Värden och formler hämtas ur bilaga 6 och 7. 

Säkerhetsklass 2: 𝛾𝑑 = 0,91 

Vertikala laster som påverkar pelaren: 

 𝐺𝑡𝑎𝑘 =
(3,92 + 1,54)

6
= 0,91 𝑘𝑁 

 𝐺𝑣ä𝑔𝑔 =
22,5

6
= 3,75 𝑘𝑁 

 𝐺𝑏𝑎𝑙𝑘 =
1,36

6
= 0,23 𝑘𝑁  

Summan av de vertikala lasterna beräknas enligt nedan 

 
𝛴𝐺 = 0,91 + 3,75 + 0,23 ≈ 4,9𝑘𝑁 

Snölast = 1,6 kN/m
2  

 1,6 ×
3,1

2
× 3,5 = 8,68 𝑘𝑁 (𝜓0 = 0,6, 𝜓1 = 0,3, 𝜓2 = 0,1) 

Vindlasten för taket beräknas enligt följande 

 𝑉𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡𝑡𝑎𝑘 = 0,413 ×
3,1

2
× 3,5 𝑘𝑁 (𝜓0 = 0,3, 𝜓1 = 0,2) 

Då trycklasten är större än suglasten dimensioneras pelare utefter det största. 

Då konstateras det att balken klarar av att bära även om den maximala 

suglasten uppstår. 

Horisontell last som påverkar pelaren: 

Total vindlast mot långsida (D+E) beräknas enligt följande 

 
𝑤𝑘 = 0,472 + 0,3066 = 0,7788 𝑘𝑁/𝑚2 
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Total vindlast mot kortsida (D+E) beräknas enligt följande 

 
𝑤𝑘 = 0,4366 + 0,2301 = 0,6667 𝑘𝑁/𝑚2 

Den totala vindlasten mot långsidan är större än mot kortsidan och därför 

dimensioneras pelaren utefter största värdet. 

Invändiga vindlast: 0,118kN/m
2
 (tryck) och -0,177kN/m

2 
(sug) 

Dimensionering sker efter det största trycket pelaren kan utsättas för, d.v.s. 

 𝑄 = 0,7788 + 0,118 ≈ 0,90 𝑘𝑁/𝑚2 

 𝑄 = 0,9 × 2,7𝑚 ≈ 2,43 𝑘𝑁/𝑚 

Dimensionerande vertikala lasten beräknas enligt följande 

 𝑞𝑑𝑎 = 0,91 × 1,35 × 4,9 + 0,91 × 1,5 × 0,6 × 8,68 + 0,91
× 1,5 × 0,3 × 2,25 ≈ 14,05 𝑘𝑁 

 𝑞𝑑𝑎,𝑠𝑛ö = 0,91 × 1,2 × 4,9 + 0,91 × 1,5 × 8,68 + 0,91
× 1,5 × 0,3 × 2,25 ≈ 18,13 𝑘𝑁 

 𝑞𝑑𝑎,𝑣𝑖𝑛𝑑 = 0,91 × 1,2 × 4,9 + 0,91 × 1,5 × 2,25 + 0,91

× 1,5 × 0,6 × 8,68 ≈ 15,54 𝑘𝑁  

Den dimensionerande lasten väljs efter största lasten vilket blir 18,13kN. 

Maximala momentet pelaren kan utsättas för blir med hjälp av följande 

formel 

Balkens virkeskvalite: S235 

Balkens längd = 3,5 m.  

 

 𝑉𝐸𝑑 =  
𝑞 × 𝐿

2
=  

18,13 × 2,1

2
≈ 19,04 𝑘𝑁 

 𝑀𝐸𝑑 =  
𝑞 × 𝐿2

8
=  

18,13 × 2,12

8
≈ 10 𝑘𝑁𝑚 

För att beräkna balkens tvärkraftskapacitet, VRd och Momentkapacitet, MRd, 

beräknas tvärsnittklassen först ut enligt följande. 

Tvärsnittsklassen för livet tas fram enligt följande 

 𝜀 = √235/𝑓𝑦 =  √235/235  = 1 

 𝑑/𝑡𝑤/𝜀 ≤  69 

där d= ℎ − 2 × 𝑡𝑓 = 120 − (2 × 8) = 104 

𝑡𝑤= 8 
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104/8/1 ≈ 13 ≤  69  

Tvärsnittsklassen för fläns tas fram enligt följande 

 

  

 𝜀 = √235/𝑓𝑦 =  √235/235  = 1 

 𝑏 − 3 × 𝑡𝑓

𝑡𝑓
≤ 33𝜀 

60 − 3 × 8

8
= 4,5 ≤ 33𝜀 

Tvärsnittsklassen för fläns tas fram enligt följande 

Tvärsnittklassen för både livet och fläns är 1 och VRd och MRd beräknas 

enligt följande formler 

 
𝑉𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ×

𝑓𝑦/√3

𝛾𝑀0
 

 
𝑀𝑅𝑑 = 𝒳𝐿𝑇 × 𝑊𝑝𝑙 ×

𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 

 

𝑉𝑅𝑑 = 2880 ×

235

√3
1,1

≈ 355 𝑘𝑁 

 
𝑀𝑅𝑑 = 1 × 87,5 ∗ 103 ×

235

1,1
= 18,7 𝑘𝑁𝑚 

 𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑
≤ 1,

19,04

355
≈ 0,06 ≤ 1 𝑜𝑘! 

 𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑑
≤ 1,

10

18,7
≈ 0,54 ≤ 1 𝑜𝑘! 

Pelar dimensionen, VKR 120x60x8 , klarar av att bära lasterna 

8.3.3 Dimensionering av stålprofíler 

Värden och formler hämtas ur bilaga 6 och 7. 

Säkerhetsklass 2: 𝛾𝑑 = 0,91 

Väggreglerna har stålkvalitén S275, dimensionen 45x45 och står med 

avståndet c/c 600. 

Reglarna bär inte upp några vertikala laster men utsätts för horisontell 

vindlast, 0,885 kN/m
2 

(sug) och 0,59 kN/m
2
 (tryck). Reglarna anses vara i 

veka riktningen. 
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Last per regel blir enligt följande 

 0,885 × 0,6 = 0,531 𝑘𝑁/𝑚 (𝑠𝑢𝑔) 

 0,59 × 0,6 = 0,354 𝑘𝑁/𝑚 (𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘) 

Då den horisontella vindlasten (sug) är störst dimensioneras stålpelarna 

utefter den lasten. 

Den dimensionerande vindlasten beräknas enligt nedan 

 
𝑞𝐸𝑑 =  𝛾𝑑 × 1,35 × 𝑞𝐸𝑘 = 0,91 × 1,35 × 0,531 = 0,653 𝑘𝑁/𝑚 

Väggregeln ses som en fritt upplagd balk med en utbredd last vilket gör att 

momentet för lasteffekten beräknas enligt 

 𝑀𝐸𝑑 =  
𝑞 × 𝐿2

8
=  

0,653 × 2,12

8
= 0,36 𝑘𝑁𝑚 

Stålprofilens bärförmåga beräknas enligt nedan 

 
𝑀𝑅𝑑 =  

𝑊𝑝𝑙 ×  𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑚
 

 
𝑊𝑝𝑙 =  

𝑏ℎ2

6
=  

45 × 452

6
= 15187,5 𝑁𝑚𝑚 

𝑓𝑦𝑘 = 275 𝑀𝑃𝑎 

𝛾𝑚 = 1,1 

 
𝑀𝑅𝑑 =  

15187,5 × 275

1,1
= 3,79 𝑘𝑁𝑚 

 𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑑
≤ 1,    

0,36

3,79
= 0,095 ≤ 1 → 𝑂𝑘! 

Stålprofilerna, 45x45 klarar av att motstå de horisontella lasterna. 

8.3.4 Dimensionering av grundbalk/sula 

Värden och formler hämtas ur bilaga 6 och 7. 

Säkerhetsklass 2: 𝛾𝑑 = 0,91 

Vertikala laster som påverkar grundbalken i form av punktlast: 

Följande laster kommer ner till grundsulan genom pelaren. 

 
𝐺𝑡𝑎𝑘 =

(3,92 + 1,54)

6
= 0,91 𝑘𝑁 
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𝐺𝑃𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 = 10,7

𝑘𝑔

𝑚
= 10,7 × 2,1 = 22,5 𝑘𝑔 = 0,225 𝑘𝑁 

 
𝐺𝑡𝑎𝑘𝑏𝑎𝑙𝑘 =

1,36

6
= 0,23 𝑘𝑁  

Summan av de vertikala punktlasterna beräknas enligt följande 

 𝛴𝐺 = 0,91 + 0,225 + 0,23 ≈ 1,37 𝑘𝑁 

Snölast = 1,6 kN/m2  

 1,6 ×
3,1

2
× 3,5 = 8,68 𝑘𝑁 (𝜓0 = 0,6, 𝜓1 = 0,3, 𝜓2 = 0,1) 

Vindlasten för taket beräknas enligt följande 

 𝑉𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡𝑡𝑎𝑘 = 0,413 ×
3,1

2
× 3,5 𝑘𝑁 (𝜓0 = 0,3, 𝜓1 = 0,2) 

Då trycklasten är större än suglasten dimensioneras pelare utefter den 

trycklasten. Då konstateras det att balken klarar av att bära även om den 

maximala suglasten uppstår. 

Dimensionerande vertikala lasten beräknas enligt nedan 

 𝑞𝑑𝑎 = 0,91 × 1,35 × 1,37 + 0,91 × 1,5 × 0,6 × 8,68
+ 0,91 × 1,5 × 0,3 × 2,25 ≈ 9,72 𝑘𝑁 

 𝑞𝑑𝑎,𝑠𝑛ö = 0,91 × 1,2 × 1,37 + 0,91 × 1,5 × 8,68 + 0,91

× 1,5 × 0,3 × 2,25 ≈ 14,3 𝑘𝑁 

 𝑞𝑑𝑎,𝑣𝑖𝑛𝑑 = 0,91 × 1,2 × 1,37 + 0,91 × 1,5 × 2,25 + 0,91

× 1,5 × 0,6 × 8,68 ≈ 11,7 𝑘𝑁  

Den dimensionerande punktlasten väljs efter största lasten vilket blir 14,3 

kN. 

Då pelarens egentyngd är inräknat i väggens egentyngd beräknas väggens 

egentynd utan pelaren enligt följande 

 𝐺𝑣ä𝑔𝑔 = 22,5 − (0,226 × 6 × 2,1) ≈ 19,7𝑘𝑁 

De laster som påverkar balken som utbredd last är 

 
𝐺𝑣ä𝑔𝑔 =

19,7

20,316𝑚
≈ 0,97 𝑘𝑁/𝑚 

 

 
𝐺𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑏𝑎𝑙𝑘 =

40𝑘𝑔

𝑚
≈ 0,4𝑘𝑁𝑚 

 𝛴𝐺 = 0,97 + 0,4 ≈ 1,37 𝑘𝑁 

Nyttig last: Utrymme där ansamlig av gods kan förväntas. 
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 0,5 kN/m2 (𝜓0 = 0,7, 𝜓1 = 0,7, 𝜓2 = 0,6) 

Den utbredda lasten av den nyttiga lasten blir enligt följande 

 0,5x3,1m=1,55 kN/m 

Dimensionerande utbredda lasten beräknas enligt nedanstående 

 𝑞𝑑𝑎 = 0,91 × 1,35 × 1,37 + 1,5 × 0,7 × 1,55 =3,32 kN/m 

 𝑞𝑑𝑏,𝑎 = 0,91 × 1,2 × 1,37 + 1,5 × 1,55=3,83 kN/m 

 𝑞𝑑𝑏,𝑏 = 0,91 × 1,2 × 1,37 + 1,5 × 0,7 × 1,55=3,13 kN/m 

Dimensionerande utbreddlast blir 3,83 kN/m 

Maximala momentet pelaren kan utsättas för blir med hjälp av följande 

formel 

 
𝑀𝐸𝑑 =  

𝑞 × 𝐿2

8
+

𝑄 × 𝐿

4
 

𝑀𝐸𝑑 =  
3,83 × 72

8
+

14,3 × 7

4
≈ 48,5 𝑘𝑁𝑚      

 𝑉𝐸𝑑 =  𝑞 × 𝐿 = 14,3 × 7 ≈ 100,1 𝑘𝑁  

För att beräkna balkens tvärkraftskapacitet, VRd och Momentkapacitet, 

MRd, beräknas tvärsnittklassen först ut enligt följande. 

Tvärsnittsklassen för livet tas fram enligt följande 

Balkens virkeskvalite: S275 

Balkens längd = 7 m. 

 𝜀 = √235/𝑓𝑦 =  √235/275  = 0,93 

 𝑑/𝑡𝑤/𝜀 ≤  69 

där d= ℎ − 2 × 𝑡𝑓 = 180 − (2 × 10) = 160 

𝑡𝑤= 10 

160/10/0,93 ≈ 17,21 ≤  69  

Tvärsnittsklassen för fläns tas fram enligt följande  

 𝜀 = √235/𝑓𝑦 =  √235/235  = 1 

 𝑏 − 3 × 𝑡𝑓

𝑡𝑓
≤ 33𝜀 

100 − 3 × 10

10
= 7 ≤ 33𝜀 

Tvärsnittsklassen för fläns tas fram enligt följande 
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Tvärsnittklassen för både livet och fläns är 1 och VRd och MRd beräknas 

enligt följande formler 

 
𝑉𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ×

𝑓𝑦/√3

𝛾𝑀0
 

 
𝑀𝑅𝑑 = 𝒳𝐿𝑇 × 𝑊𝑝𝑙 ×

𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 

 

𝑉𝑅𝑑 = 5090 ×

275

√3
1,1

≈ 734,7 𝑘𝑁 

 
𝑀𝑅𝑑 = 1 × 226 ∗ 103 ×

275

1,1
= 56,5 𝑘𝑁𝑚 

 𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑
≤ 1,

100,1

734,7
≈ 0,14 ≤ 1  

 𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑑
≤ 1,

48,5

56,5
≈ 0,86 ≤ 1  

Balk dimensionen, VKR 180x100x10 , klarar av att bära lasterna 

8.3.5 Dimensionering av stagning 

Dimensionerande vindlast mot kortsidan: 𝑊𝑑 = 0,4366 𝑘𝑁/𝑚2 

Invändigt vindtryck: 0,118 kN/m
2
 

Centrum avstånd mellan pelare på långsidan: 3,5 m 

Väggens höjd, h = 2,1 m 

Byggnadens bredd, b= 3,158 m 

Höjd upp till taket, ℎ2 =3,3m 

Vindlasten som verkar på byggnadens kortsida ska tas upp av stag på 

långsidan. 
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Figur 31. Illustration vid stagningsdimensionering av tryckvindlasten. 

Med hjälp av följande ekvation beräknas den kraft som ska tas upp av 

långsidostagningen. 

 
𝐻𝐿 =  𝑊𝑑 ×

𝑏

2
×  

ℎ + ℎ2

4
  

𝐻𝐿 = (0,4366 + 0,118) ×
3,158

2
𝑥

2,1 + 3,3

4
= 1,52 𝑘𝑁 

För att stabilisera byggnaden mot kraften, H2, placeras stag utefter 

byggnadens långsida. 

 
𝑡𝑎𝑛 ∝ =  

2,1

3,5
 

∝ = 𝑡𝑎𝑛−1  
2,1

3,5
 ≈ 31° 

𝐹𝑠𝑡𝑎𝑔 =  
𝐻𝐿

𝑐𝑜𝑠 ∝
=  

1,82

𝑐𝑜𝑠 31°
≈ 2,13𝑘𝑁 

𝐹𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 =  𝐹𝑠𝑡𝑎𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛 ∝ = 2,13 ∗ 𝑠𝑖𝑛 31° = 1,1 𝑘𝑁 

För att stagningen ska klara kraften ska 
𝐹𝑠𝑡𝑎𝑔

𝑅𝑡𝑑
 ≤ 1 

 ∅16 𝑆235 𝑔𝑒𝑟 𝑜𝑠𝑠 𝑅𝑡𝑑 = 31 𝑘𝑁 

1,1

31
 ≈ 0,036 ≤ 1 𝑜𝑘! 

Vindlasten som verkar på byggnadens långsida ska tas upp av stag på 

kortsidan. 

Dimensionerande vindlast mot kortsidan: 𝑊𝑑 = 0,472 𝑘𝑁/𝑚2 

Invändigt vindtryck: 0,118 kN/m
2
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Centrum avstånd mellan pelare på kortsidan: 3,024m 

Väggens höjd, h= 2,1m 

Byggnadens bredd: b= 3,158 m 

Höjd upp till taket, ℎ2 =3,3m 

Kraften H2 beräknas enligt nedanstående 

 
𝐻𝐿 = 𝑊𝑑 ×

𝑏

2
×

ℎ + ℎ2

4
 

𝐻𝐿 = (0,472 + 0,118) ×
3,158

2
×

2,1 + 3,3

4
= 1,26 𝑘𝑁 

För att stabilisera byggnaden mot kraften, H2, placeras stag utefter 

byggnadens kortsida. 

 
𝑡𝑎𝑛 ∝ =  

2,1

3,024
 

∝ = 𝑡𝑎𝑛−1  
2,1

3,024
 ≈ 41,8° 

 
𝐹𝑠𝑡𝑎𝑔 =  

𝐻𝐿

𝑐𝑜𝑠 ∝
=  

1,26

𝑐𝑜𝑠 41,8°
≈ 1,7 𝑘𝑁 

𝐹𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 =  𝐹𝑠𝑡𝑎𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛 ∝ = 1,7 ∗ 𝑠𝑖𝑛 41,8° = 1,14 𝑘𝑁 

För att stagningen ska klara kraften ska 
𝐹𝑠𝑡𝑎𝑔

𝑅𝑡𝑑
 ≤ 1 

 ∅16 𝑆235 𝑔𝑒𝑟 𝑜𝑠𝑠 𝑅𝑡𝑑 = 31 𝑘𝑁 

1,14

31
 ≈ 0,037 ≤ 1 𝑜𝑘! 

Stagningen ska även kunna motstå den maximala sug som kan uppstå på 

kortsidan och långsidan. Maximala suglasten är den samma på både lång- 

och kortsidan.  

 
𝑊𝑑 = 0,708 𝑘𝑁/𝑚2 

Invändigt vind sug: 0,177 kN/m
2 
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Figur 32. Illustration vid stagningsdimensionering av sugvindlasten 

 
𝐻2 = 𝑊𝑑 ×

𝑏

2
×

ℎ + ℎ2

4
 

𝐻2 = (0,708 + 0,177) ×
3,158

2
×

2,1 + 3,3

4
= 1,89 𝑘𝑁 

För att stabilisera byggnaden mot kraften, H2, placeras stag utefter 

byggnadens långsida. 

 
𝑡𝑎𝑛 ∝ =  

2,1

3,5
 

∝ = 𝑡𝑎𝑛−1  
2,1

3,5
 ≈ 31° 

 

 
𝐹𝑠𝑡𝑎𝑔 =  

𝐻𝐿

𝑐𝑜𝑠 ∝
=  

1,89

𝑐𝑜𝑠 31°
≈ 2,21 𝑘𝑁 

𝐹𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 =  𝐹𝑠𝑡𝑎𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛 ∝ = 2,21 ∗ 𝑠𝑖𝑛 31° = 1,14 𝑘𝑁 

För att stagningen ska klara kraften ska 
𝐹𝑠𝑡𝑎𝑔

𝑅𝑡𝑑
 ≤ 1 

 ∅16 𝑆235 𝑔𝑒𝑟 𝑜𝑠𝑠 𝑅𝑡𝑑 = 31 𝑘𝑁 

2,21

31
 ≈ 0,072 ≤ 1 𝑜𝑘! 

D.v.s. stagningsdimensionen ∅16 𝑆235 klarar av att stabilisera byggnaden, 

både mot den maximala sug och tryck lasten som kan påverka byggnaden. 

Krysstagning används på båda långsidorna med längden 3,5 m, totalt 

kommer 4 stagningar på långsidan samt en krysstagning med längden 3,1 m 

på kortsidan. Stagningen används användas för att byggnaden stabiliseras 

men även för att hålla ihop byggnaden på ett säkrare sätt vid transport. 
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3.6 Dimensionering av VKR-profiler i grunden 

Nyttiglast: 2,5 kN/m
2 

 
𝑉𝐸𝑑 =  

𝑞 × 𝐿

2
=  

2,5 × 2,914

2
≈ 3,65 𝑘𝑁 

 
𝑀𝐸𝑑 =  

𝑞 × 𝐿2

8
=  

2,5 × 2,9142

8
≈ 2,66 𝑘𝑁𝑚 

För att beräkna balkens tvärkraftskapacitet, VRd och Momentkapacitet, 

MRd, beräknas tvärsnittklassen först ut enligt följande. 

Tvärsnittsklassen för livet tas fram enligt följande 

 𝜀 = √235/𝑓𝑦 =  √235/235  = 1 

 𝑑/𝑡𝑤/𝜀 ≤  69 

där d= ℎ − 2 × 𝑡𝑓 = 80 − (2 × 4) = 62 

𝑡𝑤= 4 

62/4/1 ≈ 15,5 ≤  69  

Tvärsnittsklassen för fläns tas fram enligt följande 

 

  

 𝜀 = √235/𝑓𝑦 =  √235/235  = 1 

 𝑏 − 3 × 𝑡𝑓

𝑡𝑓
≤ 33𝜀 

40 − 3 × 4

4
= 7 ≤ 33𝜀 

Tvärsnittsklassen för fläns tas fram enligt följande 

Tvärsnittklassen för både livet och fläns är 1 och VRd och MRd beräknas 

enligt följande formler 

 
𝑉𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ×

𝑓𝑦/√3

𝛾𝑀0
 

 
𝑀𝑅𝑑 = 𝒳𝐿𝑇 × 𝑊𝑝𝑙 ×

𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 

 

𝑉𝑅𝑑 = 879 ×

235

√3
1,1

≈ 108,42 𝑘𝑁 

 
𝑀𝑅𝑑 = 1 × 17,1 ∗ 103 ×

235

1,1
≈ 3,65 𝑘𝑁𝑚 
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 𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑
≤ 1,

3,65

108,42
≈ 0,034 ≤ 1 𝑜𝑘! 

 𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑑
≤ 1,

2,66

3,65
≈ 0,73 ≤ 1 𝑜𝑘! 

VKR-profilerna, VKR 80x40x4, klarar av att bära lasterna. 

. 
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8.4 Beräkning av maximala tvärkraft och moment vid lyft 

 

Figur 33. Illustration på snitt tagningarna. 

 𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 = (14,3 × 3) + (3,83 × 7) = 79,71 𝑘𝑁 

 
𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 =

69,71

2
≈ 34,855 𝑘𝑁 

Snitt 1: 0<x<2,8m 

 𝑉: 14,3 + 3,83 × 2,8 = 25,024 𝑘𝑁 

 𝑀: − 14,3 × 2,8 − 3,83 × 2,8 × 1,4 ≈ −55,0536 𝑘𝑁𝑚 

Snitt 2: 0<x<2,8m 

 𝑉: 14,3 + 3,83 × 2,8 − 34,855 =  −9,831 𝑘𝑁 

 𝑀: − 14,3 × 2,8 − 3,83 × 2,8 × 1,4 ≈ −55,0536 𝑘𝑁𝑚 

Snitt 3: 0<x<3,5 

 𝑉: 14,3 + 3,83 × 3,5 − 34,855 = −7,15 𝑘𝑁 

 𝑀: − 14,3 × 3,5 − 3,83 × 3,5 × 1,75 + 34,885 × 0,7
≈ −49,12 𝑘𝑁𝑚 

Snitt 4: 0<x<3,5m 

 𝑉: 14,3 + 3,83 × 3,5 − 34,855 + 14,3 = 7,15 𝑘𝑁 

 𝑀: − 14,3 × 3,5 − 3,83 × 3,5 × 1,75 + 34,855 × 0,7
≈ −49,12 𝑘𝑁𝑚 

Snitt 5: 0<x<4,2m 

 𝑉: 14,3 + 3,83 × 4,2 − 34,855 + 14,3 = 9,831 𝑘𝑁 

 𝑀: − 14,3 × 4,2 − 3,83 × 4,2 × 2,1 − 14,3 × 0,7
+ 34,855 × 1,4 ≈ −55,0536 𝑘𝑁𝑚 

Snitt 6: 0<x<4,2m 
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 𝑉: 14,3 + 3,83 × 4,2 − 34,855 + 14,3 − 34,855
= −25,024 𝑘𝑁 

 𝑀: − 14,3 × 4,2 − 3,83 × 4,2 × 2,1 − 14,3 × 0,7
+ 34,855 × 1,4 ≈  −55,0536 𝑘𝑁𝑚 

Snitt 7: 0<x<7m 

 𝑉: 14,3 + 3,83 × 7 − 34,885 + 14,3 − 34,885 + 14,3 ≈ 0 

 𝑀: − 14,3 × 7 − 3,83 × 7 × 3,5 − 14,3 × 3,5 + 34,885
× 4,2 + 34,885 × 2,8 ≈ 0 

Balken som finns i grunden är av dimensionen VKR 180x100x8 och klarar 

av att ett maximalt moment på 56,5 kNm och maximalt tvärkraft på 734,7 

kN. Då stroppband placeras med ett avstånd på 2,8 m från VKR-profilens 

ytterkant fås ett maximalt moment på 55,1 kNm och maximalt tvärkraft på 

25,024 kN. Placeras stroppbanden längre bort än 2,8 m från ytterkant balk 

klarar inte VKR-profilen att bära miljöhuset, då momentet blir större än 56,5 

kNm. 
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8.5 Byggnadens mått 

8.5.1 Byggnadens längd 

Ur bilaga 9 hämtas följande värden. 

Sopkärl 800L har en bredd på 1,4 m.  

Sopkärl 370L har en bredd på 0,75 m. 

Sopkärl 190L har ett djup på 0,6 m. 

Antal kärl dimensioneras utefter en mellanstor verksamhet (100-150 barn). 

Byggnadens innermått på långsidan beräknas utifrån den sammanlagda 

bredden från de största sopkärlen. 

 (1,4 × 2 𝑠𝑡) + (1,4 × 1 𝑠𝑡) + (0,75 × 1 𝑠𝑡) = 4,95 𝑚 

Byggnadens yttermått på långsidan blir sammanlagt följande, där ett extra 

utrymme på 1,762 m finns för extra kärl. 

 4,95 + (0,144 × 2) + 1,762 = 7 𝑚 

8.5.2 Byggnadens väggtjocklek 

Tjockleken för väggen beräknas enligt följande. 

Träfasad har en tjocklek på 22 mm 

Luftspalt/stagning har tjockleken 15 mm 

Pelaren har en tjocklek på 60 mm  

Mineritskivans tjocklek är 9 mm. 

Invändig planka har en tjocklek på 38 mm. 

 
0,022 + 0,015 + 0,060 + 0,009 + 0,038 =  0,144 𝑚 

8.5.3 Byggnadens bredd 

Ur bilaga 9 hämtas följande värden. 

Sopkärl 800L och 370L har ett djup på 0,9 m.  

Dörrens bredd är 1,2 m samt 0,01 m fritt på vardera sida om dörren. 

Sopkärl 190L har ett djup på 0,75m 

Byggnadens innermått beräknas enligt nedan  

 
0,9 + 1,2 + 0,75 + (0,01 × 2) = 2,87 𝑚 

Byggnadens yttermått blir sammanlagt enligt följande 

 
2,87 + (0,144 × 2) = 3,158 𝑚 



 

Bilaga 8: sid32: (32) 

Persson, Suljeva 

8.5.4 Byggnadens golvbjälklagstjocklek 

För att beräkna tjockleken för golvet används följande värden. 

Träbrädor har en tjocklek på 22 mm 

Vkr-profiler har en tjocklek på 80 mm  

Golvbalk har en höjd på 180 mm. 

Den invändiga golvtjockleken blir enligt nedan 

 
0,022 + 0,080 =  0,102 𝑚 

 8.5.5 Byggnadens taktjocklek 

För att beräkna tjockleken för taket används följande värden. 

Profilerat plåttak har en tjocklek på 42 mm 

Bärläkt har en tjocklek på 25 mm. 

Taktjockleken blir då enligt nedan 

 
0,042 + 0,025 =  0,067 𝑚 

8.5.6 Byggnadens höjd 

För att beräkna byggnadens höjd används följande värden 

Golvbjälklagets höjd är 0,18 m. 

Väggens höjd är 2,1 m. 

Takbalken har en höjd på 0,12 m. 

Takstolenshöjd är 0,805 m. 

Taktjockleken är 0,067 m. 

Den sammanlagda höjden beräknas från byggnadens underkant till 

taknocken. 

 
0,18 + 2,1 + 0,12 + 0,805 + 0,067 ≈ 3,3 𝑚 

Byggnadens totala höjd är ungefär 3,3 m. 
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Bilaga 9. Uppställningsritning och planritning över sopkärl.  

Tabell 15. Uppställningsritning och planritning över sopkärl. 
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Bilaga 10. Ritningar  

Ritning 1: Plan 1 

Ritning 2: Fasad A 

Ritning 3: Fasad B 

Ritning 4: Fasad C 

Ritning 5: Fasad D 

Ritning 6: Sektion A-A 
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