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Sammanfattning 
Påbyggnader är ett sätt att öka möjligheterna för att skapa fler bostäder eller 

lokaler när markytorna inte räcker till. Efter att det tidigare förbudet på att 

konstruktioner med trästomme inte fick byggas högre än två våningar 

försvann, är det nu möjligt att göra en påbyggnad i trä. Trä är ett lätt material 

som passar bra för en påbyggnad, på grund av att den tidigare konstruktionen 

inte behöver förstärkas i lika stor grad ifall man skulle använt sig av en stål- 

eller betongstomme. En hög byggnad behöver stabiliseras mot 

horisontalkrafter. Ett sätt att göra detta är att utforma de bärande väggarna 

som skjuvväggar. Skjuvvägg är en vägg som med hjälp av skivverkan kan föra 

ner horisontella laster till nästa våningsplan. Syftet med denna studie har varit 

att genom beräkningar redovisa om det är möjligt att utforma ett system med 

skjuvväggar av antingen skivbeklädda träreglar eller massivträskivor som 

klarar av att föra ner de horisontella lasterna till den befintliga byggnaden. 

Objektet som har studerats är en fiktiv åtta våningar hög påbyggnad av en 

befintlig 15 meter hög byggnad som är uppförd i Östersund. Dimensionering 

har utförts för hand med teori från Eurokod och Massivträ. Handboken 2006. 

Resultatet visade att det är möjligt att utforma skjuvväggar, både av 

skivbeklädda träregelväggar och massivträskivor, som klarar av att föra ner de 

horisontella lasterna till den befintliga byggnadskroppen. Det visade sig att 

väggar av massivträ klarar lasterna med god marginal och att det är fogen 

mellan massivträskivorna som behöver dimensioneras olika för olika våningar. 

För att de skivbeklädda träregelväggarna skulle klara lasterna krävdes ett tätt 

avstånd mellan förbindare på de nedersta våningarna, vilket gör att 

utformningen av väggenheten måste utformas noggrant med hänsyn till 

minsta avstånd för fästdon när den inre skivan perforeras av fästdonet för den 

yttre skivan. 

Nyckelord: Stomstabilisering, Träkonstruktion, Skivverkan.
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Abstract 
Extensions of buildings are a way to increase opportunities to create more 

housing or premises when areas on the ground aren’t sufficient. After the 

previous restriction on building timber frames higher than two storeys were 

removed, is it now possible to do an extension out of timber. Wood is a light 

material that is suitable for an extension because strengthening of the existing 

building doesn’t have to be as comprehensive as with a steel- or concrete 

frame. A high building needs to be stabilized against horizontal forces. One 

way to do that is to design walls as shear walls.  A shear wall is a wall that is 

designed to transfer loads to the underlying floor. The purpose of this study 

has been to, by calculations, present if it is possible to design a system with 

shear walls by either wooden studs covered with boards or solid wood panels 

that can transfer the horizontal loads to the existing building. The building that 

has been studied is a fictional eight-storey extension to an existing 15 meter 

high building that was built in Östersund. The calculations have been done by 

hand with theory based on Eurocode and Massivträ. Handboken. 2006. The 

study showed that it is possible to design shear walls both of wooden studs 

covered with boards and solid wood panels where both wall types managed to 

bring down the horizontal loads to the existing building. It turned out that the 

walls of solid wood panels can handle the loads by a wide margin and that it 

was the joint between the panels that needed to be designed differently for 

different floors of the building. For the wall made of wooden studs covered 

with boards, it is required a tight spacing for fasteners between boards and 

studs on the lower floors to handle the loads. That means that the design of the 

joint must be carefully designed with respect to the smallest screw distance 

when the inner board is perforated by the fastener for the outer board. 

Keywords: Structural stability, Timber structures, Sheet action. 
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Terminologi 
Brottsgränstillstånd Tillstånd som motsvarar brott i konstruktionen eller 

en konstruktionsdel. [1, sid 28] 

Buckling Ett fenomen som kan uppstå när en platta utsätts 

för krafter i plattans plan, plattan börjar då bukta ut. 

[1, sid 238]  

Formfaktor  Enhetslös faktor för att bestämma inverkan av laster

  beroende på vindriktning och byggnadens form 

  samt storlek. [1, sid 60] 

Klimatklass  Klimatklassen bestäms av den relativa fuktigheten 

 över en tid i miljön där konstruktionsdelen är

 placerad. [1, sid 278] 

Kmod  En faktor som ger material olika reduceringsvärden

 som beror på klimatklassen där konstruktionsdelen

 placeras samt varaktigheten för den last som delen

 belastas med. [1, sid 280] 

Komposant  En del av en kraft som har delats upp i godtycklig

 riktning. [2, sid 7]  

Terrängtyp  Faktor som beaktar hur vindutsatt byggnaden är

 beroende på byggnadens placering. [1, sid 58] 

Topografi  Faktor som beaktar hur vindutsatt byggnadens 

  tak är beroende på byggnadens placering [1, sid 52] 

Referensvindhastighet Beskriver vindförhållanden i aktuell region. [1, sid 

55] 

Skivverkan  Uppstår när konstruktionsdelen är utformad så att

  krafter tas upp i delens eget plan. [1, sid 192] 

Säkerhetsklass Bestäms för varje konstruktionsdel och tar hänsyn 

till vilka konsekvenser ett eventuellt brott skulle ge. 

[1, sid 30] 
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STR 6.10b  Lastkombination som beaktar brott från egentyngd, 

 huvudlast och övriga variabla laster i 

 brottsgränstillstånd, där materialhållfasthet är 

 avgörande. [1, sid 73]
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Under en längre tid var det förbjudet i Sverige att bygga trähus högre än två 

våningar. Detta på grund av de stora stadsbränderna på 1800-talet där bland 

annat stora delar av Sundsvall brann ner. 1994 kom sedan en lagändring där 

högre hus i trä tilläts med kraven att byggnaden utformades med ett 

tillräckligt brandskydd. På grund av det förbudet saknas det idag i Sverige en 

lång tradition av att bygga höga hus i trä. Detta har medfört att länder såsom 

USA och andra regioner i Europa länge haft ett försprång när det gäller att 

utveckla tekniker för att bygga höga hus i trä. På senare tid har dock Sverige 

börjat utveckla en egen kunskap om ämnet och har nu god kunskap vad gäller 

höga hus i trä. [3]  

Trä är det enda förnybara byggmaterialet och när man använder mycket trä i 

en konstruktion kan man minska andelen icke förnybara byggmaterial som 

t.ex. stål och betong. Dessutom kräver stål och betong mer energi för 

framställning och bearbetning gentemot trä. Efterfrågan på träbaserade 

produkter ökar mer och mer när framtiden planeras för ett långsiktigt hållbart 

samhälle. [4]  

Att göra en påbyggnad för att skapa nya möjligheter för befintliga byggnader 

är ett alternativ mot att bygga nytt [5, sid 136].  Trä är ett bra material för en 

påbyggnad eftersom en trästomme är lättare än en stomme av stål eller betong. 

Kan man hålla vikten nere kan man då slippa förstärka den befintliga 

byggnaden och grundläggningen. [6] 

En påbyggnad blir normalt tillsammans med den befintliga byggnaden en hög 

konstruktion och utsätts därmed för stora horisontallaster. Främst ifrån 

vindlaster men även snedställningslaster. Dessa horisontella laster måste på 

något sätt föras ner våning för våning ner till grunden för att byggnaden ska 

bli stabil. [1, sid 173] 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att genom beräkningar redovisa en jämförelse mellan 

skivbeklädda träregelväggar och massivträväggar vid stabilisering av höga 

trähus. 
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1.3 Forskningsfråga 
Är det möjligt att bygga höga trähus med avseende på horisontella krafter med 

avstyvande väggar av skivbeklädda träregelväggar eller limträskivor? 

1.4 Avgränsningar 
• Endast horisontell bärförmåga hos väggenheter kommer att 

dimensioneras, endast horisontellt verkande krafter kommer därmed 

beaktas vid dimensionering av väggenheter. Knäckning, stämpeltryck, 

deformationer och liknande aspekter kommer därmed inte att beaktas. 

• Global inverkan på byggnaden kommer inte att beaktas, därmed 

kontrolleras inte aspekter som stjälpning och glidning. 

• Takkonstruktion och bjälklag antas vara oändligt styva.  

• Endast lastkombination STR 6.10b med vind som huvudlast kommer 

användas. 

• Den befintliga byggnaden antas vara stabil även med laster från 

påbyggnaden. 

1.5 Fallstudieorganisation 
Studien är utförd av Anders Jonsson, student vid Mittuniversitetet i 

Östersund. Studien är utförd på uppdrag av Sweco Structures. Handledare på 

universitetet har varit Fredrik Johansson. Extern handledare på Sweco har 

varit Martin Eriksson. 
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2 Metod  

2.1 Genomförande 
En experimentell studie har genomförts där skivbeklädda träregelväggar har 

jämförts med massivträskivor med avseende på horisontalkrafter. Information 

kring beräkningsmetoderna har inhämtats och sedan utförts på aktuellt objekt. 

En väggenhet med storleken 1,2*2,5 meter på varje våningsplan har 

dimensionerats med avseende på brottsgräns för horisontella laster. Lämpliga 

utföranden av väggar har redovisats våningsvis för de båda väggtyperna.  

Byggnaden som har studerats är en fiktiv påbyggnad på åtta våningar som är 

placerat på ett 15 meter högt befintligt flerbostadshus i betong i Östersunds 

ytterområde. Det har ett planmått på 16x16 meter och är symmetrisk utformat, 

se figur 2.2. Effektiva längden på väggar som kan ta upp horisontell last är 31,2 

meter på varje våning. Byggnaden har ett pulpettak med 5 graders lutning. 

Trapphus och hisschakt ligger centrerat men antas inte ta upp någon 

horisontell last. Terrängen i Östersunds ytterområden ger att för vindlast gäller 

terrängtyp III och för snölasten gäller en normal topografi. Egentyngder på 

konstruktionsdelar har valts till egentyngder som är vanliga för en trästomme.  

Dimensionering har utförts av tre olika väggtyper. Den första väggtypen som 

behandlas är att använda massivträskivor för att överföra de horisontella 

krafterna. Massivträskivan som har använts är en 57 mm tjock, korslimmad 

massivträskiva som består av tre lager med plank som har limmats ihop till en 

skiva. De andra väggtyperna är innervägg och yttervägg av skivbeklädda 

träreglar. Skillnaden mellan innervägg och yttervägg är att på utsidan av 

ytterväggen användes en vindskyddskiva som har dimensionerats i 

klimatklass 2. Resterande skivor har dimensionerats i klimatklass 1. 
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Sammanställning av förutsättningar 

� Ort   Östersund 

� Topografi  Normal 

� Terrängtyp   III 

� Klimatklass  1 

� Tak   Pulpettak α=5° 

� Egentyngd tak  Gtak = 1,2 kN/m2 

� Egentyngd bjälklag Gbjälklag = 1,0 kN/m2 

� Egentyngd väggar   Gvägg = 0,5 kN/m2 

� Snölast  Grundvärde 2,5 kN/m2 

� Nyttig last  Bostadshus qk = 2,0 kN/m2 

� Säkerhetsklass  3 
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Figur 2.1. 3d-vy över studieobjektet 

Figur 2.2. Stabiliserande väggar på studieobjektet. 
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2.2 Kvantitativ och kvalitativ datainsamling 
Insamlad data kan klassas som kvantitativ eller kvalitativ. Kvantitativ data är 

data som kan räknas eller klassificeras, t.ex. numeriska värden och formler. 

Kvalitativ data utgörs av ord och beskrivningar och inhämtas med t.ex. 

intervjuer, analyser och observationer. [7, sid 30] 

Huvudsakligen har kvantitativa data samlats in då det handlar om en 

experimentell analys med beräkningsparametrar.  

2.3 Hermeneutisk och positivistisk forskning 

Hermeneutisk forskning handlar om människans förståelse för resultatet man 

skapat, inte vad resultatet är, utan hur det tolkas. Ett resultat inom den 

hermeneutiska läran fås inte genom mätning, utan tolkning av människors 

beteende. Anledningen till det är att människan handlar efter hur de uppfattar 

någonting, inte efter hur det verkligen är. [8, sid 105-107] 

Positivistisk forskning är att man säkrar kunskapen på ett mer direkt sätt 

genom observation av antingen naturliga situationer eller genom experiment. 

[8], sid 105]. Positivism går ut på att skapa så säker kunskap som möjligt, där 

kunskapen antingen är empirisk eller logisk. Empirisk sanning behöver inte 

vara sann, eftersom man kan bli sviken av sina sinnen. Även logiken har sina 

brister, då logiska argument kan bli motsägelsefulla. Därför är målet med 

säker kunskap ouppnåeligt. [9, sid 16-21] I denna studie bygger resultatet på 

positivistisk forskning då experiment har utförts genom beräkningar. 

2.4 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har genomförts för att se tidigare studier som har 

publicerats samt för att få en förståelse för det aktuella ämnet och kunskapen 

kring det. Framför allt har information hämtats från böcker men också från 

webben där de webbaserade källornas trovärdighet kontrollerats genom att 

kontrollera webbsidans utgivare. Sökverktyg som har använts för att hitta 

litteratur i form av böcker är databaserna Primo och Libris och för webbkällor 

har sökmotorn Google använts. Sökparametrar har varit ord som 

träkonstruktioner, påbyggnad hus, massivträ, stomstabilisering, skivverkan, 

horisontalstabilisering och Eurokod. Formler och tabeller som har använts för 

beräkningar har hämtats från Eurokod 5, EKS9, Byggkonstruktion Regel- och 

formelsamling samt Massivträ. Handboken 2006. 

2.5 Deduktion 
Deduktion bygger på logik. Det innebär att en slutsats anses giltig om den är 

logiskt sammanhängande. Slutsatsen kan alltså försvaras med logik men 
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premisserna som leder fram till slutsatsen kan vara felaktiga. Därför bör en 

viss misstänksamhet mot premisserna tillämpas. [9, sid 28] 

Olika beräkningar har genomförts som alla är mätbara. Dessa beräkningar har 

mynnat ut i slutsatser. Avgränsningar som att endast använda en 

lastkombination och enbart kontrollera horisontella krafter kan göra att 

resultatet inte alltid stämmer överens med verkligheten. 

2.6 Validitet 
Validitet innebär att man har undersökt det som man ville undersöka. Testet 

måste alltså mäta de egenskaper som är relevanta för undersökningen. [9, sid 

26-27] 

För att undvika felkällor och förvissa sig om att studien har en hög validitet 

har metoden diskuterats med uppdragsgivaren för att säkerställa att 

undersökningen kommer att ge ett giltigt svar på den tidigare ställda 

forskningsfrågan.   

2.7 Reliabilitet 
Eftersom studien ska kunna göras även av andra personer ska alla mätningar 

vara korrekt utförda. Reliabilitet, eller tillförlitlighet, innebär just att 

mätningarna ska vara korrekt utförda och att slumpfaktorer har minimerats. 

[9, sid 26] För att studien ska få en hög reliabilitet har datainsamlingen främst 

skett ifrån europeiska konstruktionsstandarderna Eurokod SS-EN 

1990/A1:2005, Eurokod 5 SS-EN 1994-1-1: 2004 och den svenska nationella 

bilagan till Eurokod, BFS 2013:10 EKS 9. Då dessa källor är uppbyggda och 

granskade av experter och dessutom är standardiserade i Europa ämnar det 

för hålla en hög reliabilitet om dessa normer följs. För att ytterligare säkra 

studiens reliabilitet har kontakt med extern handledare skett för att säkerställa 

att rätt typ av laster beräknats och att konstruktionsdelar dimensionerats på 

rätt sätt.   

2.8 Generaliserbarhet 
För att få representativitet måste urvalet av kunskapskällor göras så att det 

finns skäl att tro att resultatet man får gäller för en så stor population som 

möjligt [8, sid 241-242]. Eftersom formler som används till beräkningar är 

hämtade från Eurokod, som är den europeiska konstruktionsstandarden, kan 

man säga att studien är generaliserbar inom Europa. Vissa undantag som gör 

att studien är generaliserbar endast inom Sverige är de värden som är hämtade 

från den svenska nationella bilagan såsom snölaster och vindlaster. 
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3 Teori 

3.1 Stomstabilisering 
Det bärande systemet som tar hand om de horisontella lasterna är det man 

kallar för stomstabilisering. Det är främst vindlaster som verkar men även 

snedställningslaster och eventuella excentriska laster [1, sid 173] 

3.2 Stomstabilisering med skivor 
Skivbeklädda trästommar i väggar, tak och bjälklag får stor styvhet i sitt eget 

plan. De kan därför utformas för att stabilisera byggnader mot horisontella 

laster som vind- och snedställningslaster. Typiskt för en skivbeklädd 

väggstomme av trä är att trä- och/eller gipsskivor spikas på en regelstomme. 

En skiva sitter normalt mot tre reglar. En på varsin kant och en centrerad. Det 

är framförallt i de yttre reglarna som kraftöverföringen till skivan sker. Regeln 

i mitten har framför allt som funktion att styva av skivan mot buckling. 

Vid dimensionering av väggarnas kraftupptagande förmåga brukar 

takkonstruktioner och bjälklag antas vara oändligt styva. Väggar som har för 

avsikt att ta upp horisontella laster delas upp i väggenheter som antas ta upp 

lika mycket last. Om väggarna inte är symmetriskt placerade kommer ett 

excentricitetsmoment uppstå som gör att vissa väggar kommer att behöva ta 

upp en större last än andra väggar. [10, sid 279-282] 

Vid dimensionering antas väggen vara sammansatt av väggenheter, där var 

och en är en våningshög enhet med reglar, syll, hammarband och väggenheten 

har samma bredd som den monterade skivan.  

 

Figur 3.1. Exempel på stabilisering genom skivverkan. [11] 
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3.3 Skjuvväggar 
I lätta stomsystem som trä är det vanligt att man använder de bärande 

väggelementen även som stomstabiliserande väggar. Väggar som har för 

avsikt att föra ner horisontella laster till nästa våningsplan kallas för 

skjuvväggar. Skjuvväggar är vanliga i bostadshus där öppna planlösningar är 

ovanliga.  [1, sid. 203] 

3.4 Lastkombinationer 
Vanligtvis påverkas en konstruktion av flera laster samtidigt. När man 

kombinerar variabla laster tar man hänsyn till att alla laster inte angriper 

konstruktionen konstant med maximala värden. Permanenta laster räknar man 

däremot med att de konstant belastar konstruktion. Det finns definierade 

lastkombinationer i Eurokod där man använder den eller de lastkombinationer 

som är aktuella för belastningsfallet. [1, sid 72] 

3.5 Snölast  
Taket på byggnaden kommer att belastas av en snölast. Snölast utrycks som 

kraft per horisontell ytenhet och är en variabel medellång last. Grundvärdet 

för snölast, sk är baserat på snö på mark med ett snödjup och tunghet hos snön 

med en återkomsttid på vart 50:e år och varierar i olika kommuner. Snölasten 

på tak varierar förutom med grundvärdet även med en formfaktor, som beror 

av takets geometriska utformning, en exponeringsfaktor som beror av hur 

vindutsatt byggnaden är, samt en termisk koefficient som beror av värmeflöde 

på taket. [1], sid 49-51]  

Karakteristiskt värde för snölast på tak beräknas med: 

� = ��������  (Formel 1) 

S  Snölast per ytenhet 

ui Formfaktor som beror av takets utformning 

Ce Exponeringsfaktor beroende på topografi 

Ct Termisk koefficient som beror av värmeflöde genom taket 

Sk Snölastens grundvärde 

Snölastens grundvärde återfinns i tabell C-9 i EKS9 [12, Sid 36]. 

3.6 Nyttig last 
Nyttig last består av tre lastkompontenter och anges som en kraft per ytenhet 

eller en punktlast. Den ena lastkomponenten är fast inredning, flyttbara väggar 

och möbler. Den delen av lasten ändras normalt inte så ofta över tid. Den 
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andra lastkomponenten är personer som under normal användning rör sig i 

byggnaden. Den tredje kompontenten är laster som kan uppstå när många 

personer samlas nära varandra, t.ex. vid en fest eller en olycka. Nyttig last får 

reduceras om den bärande väggen bär upp flera våningsplan, eftersom det är 

osannolikt att alla ytor på ovanliggande våningar som belastar väggen belastas 

maximalt. [1, sid 45-48]  

Reduktionsfaktorn bestäms enligt: 

	
 = ��(���)��
�  (Formel 2) 

αA Reduktionsfaktor för nyttig last som verkar på väggar på flera 

våningar 

n Antalet ovanliggande våningsplan 

Ψ0 Lastreduktionsfaktor som beror på lastkategori 

  

Karakteristiska värden för nyttig last återfinns i tabell C-1 i EKS9 [12, sid 19]. 

3.7 Vindlast 

Vindlast är en kortvarig variabel last som utrycks som kraft per ytenhet och 

angriper vinkelrätt mot den aktuella ytan. De största vindlasterna uppstår mot 

utvändiga ytor men hänsyn tas också till inre över- och undertryck. För att 

kunna bestämma vindlasten används referensvindhastigheter som varierar 

beroende på vart platsen för byggnaden är. Den är definierad som ett värde 

som medelvindhastighet i 10 minuter på 10 meters höjd som i genomsnitt 

endast överskrids en gång vart 50:e år. Vidare används byggnadens eller 

byggnadsdelens höjd samt formfaktorer, som beror på byggnadens 

utformning och i vilken riktning det blåser mot byggnaden [1, sid 54-57]. 

Utvändig vindlast bestäms ur: 

�� = ��(��) ∗ ���	 (Formel 3.1) 

Invändig vindlast bestäms ur: 

�� = ��(��) ∗ ���	 (Formel 3.2) 

we/wi Vindlast per ytenhet 

qp(ze) Karakteristiskt hastighetstryck 

Cpe/Cpi Formfaktor som beror på vindens riktning och byggnadens form 

Det karakteristiska hastighetstrycket hämtas ifrån tabell C-10a i EKS9 [12, sid 

45]. Formfaktorer hämtas från Eurokod 1. In- och utvändig vindlast bör anses 
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verka samtidigt där den mest ogynnsamma kombinationen av formfaktorer 

används. Därför kan in- och utvändig vindlast sättas till: 

�� = ��(��) ∗ (��� + ���)	  (Formel 3.3) 

Om det inte är möjligt att uppskatta den relativa öppningsarean för invändig 

vindlast bör sättas till det mest ogynnsamma av cpi-värdena +0,2 och -0,3 [13, 

sid 26]. 

Vindlasterna räknas sedan om till punktlaster som angriper i nivå med 

bjälklagen. Vindlaster på tak räknas om till en horisontell och en vertikal 

komposant. Den horisontella komposanten räknas sedan om till en punktlast 

för att medverka i den totala horisontella lasten som antas angripa bjälklagen. 

[14, sid 65]  

  

Figur 3.2. Ekvivalenta horisontalkrafter från vindlast [14, sid 65] 

3.8 Snedställningslast 
Oavsiktlig snedställning av bärande väggar eller balk-pelarstomme innebär att 

normalkraften ger en horisontell kraftverkan. Väggarnas snedställning består 

av en systematisk och en slumpmässig del. För ett system kan en genomsnittlig 

snedställning beräknas som: 

	�� = 	� + ��
√� (Formel 4.1) 

αmd Genomsnittlig snedställning 

αo Systematisk del 
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αs Slumpmässig del 

n Antalet bärande väggar 

För träkonstruktioner kan αo sättas till 0,003 och αs till 0,012. [15] 

Med snedställningen och den dimensionerande vertikalkraften kan man få 

fram snedställningens horisontella inverkan. 

 � = !� ∗ 	�� (Formel 4.2) 

Hd Dimensionerande horisontalkraft 

Vd Dimensionerande vertikalkraft  

 

Figur 3.3. Ekvivalenta horisontalkrafter från snedställning. [14, sid 65] 

3.9 Skivverkan 
Analys av väggskivor görs med den rekommenderade metoden som kallas 

metod A i Eurokod 5. Förutsättningarna för att kunna använda den metoden 

är: 

1. Det bör finnas vertikala virkesdelar direkt förankrad i underliggande 

konstruktion i skivans ändar.  

2. Avståndet mellan förbindare ska vara konstant längs varje enskild 

skivkant. 

3. Bredden hos den enskilda skivan får som minst vara en fjärdedel av 

skivans höjd. 

4. Delelement som innehåller dörr- eller fönsteröppning bör inte anses 

bidra till väggskivans skjuvbärförmåga. 
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5. Där skivor är placerade på båda sidor av en träregelstomme kan 

skjuvbärförmågan sättas till summan av de båda sidornas bärförmåga 

om skivor och förbindare är av samma typ. Används olika skivtyper får 

den svagare sidan endast dimensioneras till 75 % av sin bärförmåga, 

förutsatt att förbindare med liknande förskjutningsmodul används. 

6. Buckling av skivan behöver inte beaktas om det fria avståndet mellan 

de stående reglarna dividerat med skivans tjocklek understiger 100. 

Avståndet mellan förbindare på en mittregel får inte vara mer än 

dubbelt så stort som avståndet längs skivkanterna för att mittregeln ska 

anses utgöra ett stöd för skivan. 

7. Den dimensionerande tvärkraftskapaciteten för förbindare längs 

skivkanterna bör ökas med en faktor 1,2. 

8. Kanterna bör antas obelastade vid bestämning av inbördes avstånd. 

Dimensionerande skjuvbärförmåga för en väggenhet som angrips av en 

horisontell kraft på skivans övre kant beräknas som: 

"�,$,%� = &',()∗*+∗,+
-  (Formel 5.1) 

Fi,v,Rd Dimensionerande skjuvbärförmåga för en väggenhet 

Ff,Rd Dimensionerande tvärkraftsbärförmåga för en enskild förbindare 

bi  Delelementets bredd 

s Avstånd mellan förbindare 

ci 1 för bi ≥ bo eller bi/bo för bi < bo 

bo Halva skivans höjd 

I en vägg där flera enheter ingår beräknas dimensionerande skjuvbärförmåga 

som 

"$,%� = ∑"�,$,%� (Formel 5.2) 

Fv,Rd Dimensionerande skjuvbärförmåga för en vägg uppbyggd av 

väggenheter. 

3.10 Tvärkraftskapacitet hos spikförband 
Vid beräkning av förband mellan träregel och skiva används formler för 

enskärigt spikförband. Enligt Eurokod 5 måste sex olika brottstyper 

kontrolleras för enskärigt förband där brottstypen med lägst karakteristiskt 

värde används. 
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ff,Rk = 

1. /0,1,� ∗ 21 ∗	d    (Formel 6.1) 

2. /0,�,� ∗ 2� ∗ 3    (Formel 6.2) 

3. 
45,6,7∗�6∗�

1�8 ∗ 9:; + 2 ∗ ;� =1 + �?
�6 + @�?�6A

�B + ;C ∗ @�?�6A
� − ; ∗ @1 + �?

�6AE
 (Formel 6.3) 

4. 1,05 ∗ 45,6,7∗�6∗���8 ∗ =:2 ∗ ; ∗ (1 + ;) + H∗8∗(��8)∗IJ,(7
45,6,7∗�6?∗� − ;B 

 (Formel 6.4) 

5. 1,05 ∗ 45,6,7∗�?∗�1��∗8 ∗ =:2 ∗ ;� ∗ (1 + ;) + H∗8∗(1��∗8)∗IJ,(7
45,6,7∗�??∗� − ;B (Formel 6.5) 

6. 1,15 ∗ :�∗81�8 ∗ K2 ∗ LM,%� ∗ /0,1,� ∗ 3  (Formel 6.6) 

My,Rk 0,3 * fu,k * d2,6 eller värde från tillverkare 

β fh,2,k / fh,1,k 

fu,k Materialets draghållfasthet 

d Spikens diameter 

Fh.k 0,082 * pk * d-0,3 för trä 

  0,11 * pk *d-0,3 för plywood 

  30 * d-0,3 * t0,6 för hård board 

  65 * d-0,7 * t0,1 för spånskiva och OSB 

pk Virkets karakteristiska densitet 

t,t1 Skivtjockleken 

t2 Spikens inträngningsdjup i bakomliggande regel   

Den dimensionerande tvärkraftskapaciteten hos ett spikförband fås igenom 

      /4,%� = �NO)∗4',(7
PN   (Formel 6.7) 

Minsta kantavstånd och för avstånd mellan fästdon gäller: 

Minsta avstånd till obelastad kant: 4*d 

Minsta avstånd mellan fästdon: 4*d 

d Fästdonets diameter 

Dessa avstånd får reduceras med en faktor 0,85 för förband mellan träregel och 

träbaserad skiva [13, sid 137].  
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3.11 Massivträskivor 
Massivträskivor är limmade skikt av bräder där vartannat skikt är vridet 90° så 

att fiberriktningen på virkesdelarna ligger korsade. Massivträskivor fogas ofta 

ihop med en plywoodremsa som skruvas eller limmas. [16] 

 

Figur 3.4. Flerskikts massivträskiva. [16] 

Massivträskivans skjuvkapacitet beräknas enligt följande: 

/$ = &Q
R      

 (Formel 7.1) 

fv Skjuvflöde 

Fv Horisontell last som angriper i skivans överkant 

l Väggens längd 

Skjuvspänningen i skivan fås sen genom: 

S$ = 4Q
�      

 (Formel 7.2) 

τv  Skjuvspänning 

t Skivans tjocklek 

Karakteriskta värden för massivträskivors skjuvhållfasthet återfinns i tabell 

2.2.7 i Massivträ. Handboken 2006. [14, sid 33] 

Även fogen och förband mellan massivträskivor måste klara de horisontella 

krafterna. Det vertikala skjuvflödet i fogen blir lika stort som det horisontella i 
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massivträskivan. Antalet fästdon bestäms efter hur stort skjuvflödet är och hur 

hög tvärkraftskapacitet förbandet har. [14, sid 74] 

 

Figur 3.5. Plywoodremsa används som fog mellan massivträskivor. [17] 

Karakteriska värden för förband återfinns i tabell 2.2.3 i Massivträ. Handboken 

2006. [14], sid 24] 

3.12 Gipsskivor 
Gipsskivor används ofta som yttre lag i en träregelvägg i brand- och 

akustiksyfte [1, sid 158]. Gipsskivor som är monterade i väggar kan medräknas 

som kraftupptagande [18, sid 480]. Värden för yttre lag används när gipsskivor 

monteras utvändigt om en träbaserad skiva [19].  

En tabell från Gyproc ger följande dimensioneringsvärden på förband mellan 

träregel och gipsskivor. 

Gipsskivor i inre 

lag     
Fästdon Typ av skiva Ff,Rd 

Gipsskruv 3,9*25 Gips standard 256 N 
Gipsskruv 3,9*25 Gips Robust 360 N 
Gipsskivor i 

yttre lag     
Fästdon Typ av skiva Ff,Rd 

Gipsskruv 3,9*38 Gips standard 201 N 
Gipsskruv 3,9*38 Gips Robust 228 N 

Tabell 3.1. Dimensionerande tvärkraftsförmåga för förband mellan träregel och 

gipsskiva. [19] 

Minsta skruvavstånd för yttre lag varierar beroende på hur tätt skruvarna 

sitter i inre lag enligt följande tabell. Eftersom skruvarna i det yttre laget även 
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går igenom det inre laget är det viktigt att minimiavstånden följs. Detta gäller 

när två lager gips monteras. Skruvarna ska aldrig sättas glesare än 200mm i 

yttre lag [18, sid 487]. 

Skruvavstånd 

inre skivlag 

(mm) 

Skruvavstånd 

yttre skivlag 

(mm) 

90 200 
100 170 
110 150 
150 110 
170 100 
200 90 
300 80 
600 70 

Tabell 3.2. [18, sid 487] Minsta skruvaavstånd för gipsskivor. 

För vindskyddsskiva Hydro anges värdet Fk = 240 kN och minsta 

skruvaavstånd 80 mm [20].  
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultat från den undersökning i form av beräkningar 

som har utförts. Dessa beräkningar återfinns i bilaga A.  

4.1 Massivträskivor 
Massivträskivan klarade de horisontella krafterna på alla våningar med god 

marginal medan fogen som bestod av en skruvad plywoodremsa belastades 

hårdare. Utnyttjandegrader redovisas i tabell 4.1 och skillnaden mellan 

skjuvspänning och skjuvhållfasthet redovisas i diagram 4.1. Antalet skruvpar 

som behövdes i fogen mellan skivor och fogens skjuvkapacitet redovisas i 

tabell 4.2. Skillnaden mellan skjuvflöde och fogens skjuvkapacitet redovisas i 

diagram 4.2. Utförliga beräkningar och beräkningsexempel återfinns i bilaga A. 

Där: 

Fv   dimensionerande horisontalkraft 

fv   skjuvflöde 

tv  skjuvspänning 

fvd,s   skjuvhållfasthet för skivan 

Rvd  dimensionerande bärförmåga för ett par förbindare i fogen 

fvd,fog    skjuvkapacitet för fogen 

 

Våning Fv fv tv fvd,s tv/fvd,s 

8 3,6 3 0,06 1,38 5% 

7 6,03 5,03 0,09 1,38 7% 

6 8,41 7,01 0,13 1,38 10% 

5 10,73 8,95 0,16 1,38 12% 

4 12,98 10,82 0,19 1,38 14% 

3 15,14 12,62 0,23 1,38 17% 

2 17,25 14,38 0,26 1,38 19% 

1 19,23 16,03 0,29 1,38 21% 
Tabell 4.1 utnyttjandegrader för massivträskiva. 
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Diagram 4.1. Skjuvspänning, tv och skjuvhållfasthet, fvd,s i N/mm2 för en 57 mm 

massivträskiva. 

Våning Fv fv fv/Rvd Skruvpar fvd,fog fv/fvd,fog 
s-

avstånd 

8 3,6 3 2,92 3 3,09 97% 300 

7 6,03 5,03 4,89 5 5,15 98% 200 

6 8,41 7,01 6,81 7 7,21 97% 140 

5 10,7 8,95 8,69 9 9,27 97% 110 

4 13 10,82 10,51 11 11,33 95% 90 

3 15,1 12,62 12,26 13 13,39 95% 75 

2 17,3 14,38 13,97 14 14,42 100% 70 

1 19,2 16,03 15,57 16 16,48 98% 60 
Tabell 4.2 Antal skruvpar per meter, fogens skjuvkapacitet i kN/m, fogens 

utnyttjandegrad och ungefärligt skruvavstånd i mm för fogen mellan massivträskivor. 
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Diagram 4.2. Skjuvflöde, fv och fogens skjuvkapacitet, fvd,fog i kN/m. 
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4.2 Skivbeklädd träregelstomme 
Väggelementen har olika utformning på varje våning för att få en bärförmåga 

som är aningen högre än kraften som verkar på elementet. De olika typer av 

skivor och förband samt skruvaavstånd som har använts finns redovisade 

våningsvis för innervägg och yttervägg tillsammans med beräkningar i bilaga 

A. Alla skivor ska skruvas fast i mittregeln för att förhindra buckling av 

skivan. 

Där: 

Hd   dimensionerande horisontalkraft 

Hrd  dimensionerande bärförmåga för en väggenhet 

4.2.1 Innerväggar 

Innerväggar har dimensionerats enligt metod A för skivverkan i Eurokod som 

finns beskriven i teorikapitlet. Då innerväggarna kan ha samma typ av skivor 

och förbindare på båda sidorna behövde bärförmågan inte reduceras. 

Tabell 4.3. och Diagram 4.3. redovisar våningsvis den dimensionerande 

horisontalkraften som verkar på elementet samt elementens dimensionerande 

bärförmåga. 

Våning Hd Hrd Hd/Hrd 

8 3,60 3,79 95% 

7 6,03 6,24 97% 

6 8,41 9,23 92% 

5 10,73 10,85 99% 

4 12,98 13,61 95% 

3 15,14 15,25 99% 

2 17,25 18,07 96% 

1 19,23 21,12 91% 

Tabell 4.3. Utnyttjandegrader för innerväggsenheter. 
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Diagram 4.3. Dimensionerande horisontalkraft, Hd och dimensionerande bärförmåga, 

Hrd i kN. 

 

4.2.2 Ytterväggar 

Ytterväggarna har precis som innerväggarna dimensionerats enligt metod A 

för skivverkan i Eurokod. Då ytterväggarna använder en vindskyddskiva på 

utsidan med lägre bärförmåga än de skivor som använts på insidan måste 

bärförmågan för skivverkan på utsidan av ytterväggen reduceras till 75 %. 

Tabell 4.4. och Diagram 4.4. redovisar våningsvis den dimensionerande 

horisontalkraften som verkar på elementet samt elementens dimensionerande 

bärförmåga. 

Våning Hd Hrd Hd/Hrd 

8 3,60 3,76 96% 

7 6,03 6,12 99% 

6 8,41 8,72 97% 

5 10,73 11,58 93% 

4 12,98 13,20 98% 

3 15,14 15,49 98% 

2 17,25 17,40 99% 

1 19,23 19,55 99% 

Tabell 4.4. Utnyttjandegrader för ytterväggsenheter.  
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Diagram 4.4. Dimensionerande horisontalkraft, Hd och dimensionerande bärförmåga, 

Hrd i kN. 
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5 Slutdiskussion 
Beräkningarna visade att det gick att dimensionera byggnadens väggar med 

tillräcklig bärförmåga med avseende på horisontella laster i det fiktiva objektet 

med både massivträskivor och skivbeklädda träregelväggar. 

Massivträskivan hade en väsentligt högre kapacitet än vad som behövdes för 

att föra ner de horisontella krafterna till underliggande våning. Vanligtvis 

brukar massivträskivor vara bärande då de även får en vertikal last, vilket kan 

göra att en skiva med större dimension behövs för att klara de vertikala 

krafterna. Fogen mellan skivorna som är uppbyggd av en plywoodremsa som 

skruvas i de båda skivorna som fogas ihop, är den del av väggtypen med 

massivträ som är mest belastad. Om krafterna blir större och det blir ett större 

problem kan plywoodremsan bytas ut mot spikningsplåtar som fästs med 

ankarspik eller ankarskruv som ger fogen en högre kapacitet. Vid en 

fullständig dimensionering bör även upplagstryck i väggändar och mot syll 

kontrolleras. 

För att de skivbeklädda träregelväggarna skulle klara de horisontella lasterna 

krävdes det på de väggenheter som är långt ner i huset många fästdon mellan 

skivor och reglar. På en ytterväggsenhet på våning ett ska det i denna 

konstruktion monteras två skivor på ena sidan med skruvavstånd på 70 mm 

på den inre och yttre skivan. På den andra sidan monteras skivorna med ett 

skruvastånd på 70mm respektive 120 mm. Det kan göra att det tar väldigt lång 

tid att montera dessa skivor. Dels på grund av antalet skruvar men också att 

man måste tänka sig för så att man inte perforerar den inre skivan med ett för 

tätt skruvavstånd när man monterar den yttre skivan. I teorin skulle man 

kunna göra en väggenhet mycket styv. Men att ha ett skruvavstånd på t.ex. 35 

mm på inre lag och 70 mm på yttre lag skulle i praktiken bli komplicerat och 

tidsödande att genomföra, även om det går att utföra inom ramen för minsta 

skruvavstånd. För en skivbeklädd träregelstomme behöver man i en 

fullständig dimensionering även dimensionera front och slutregel för varje 

vägg med hänsyn till dragning och knäckning. Med hänsyn till vertikala laster 

behöver man även dimensionera reglar, syll etc. men det blir ingen skillnad i 

beräkningen för skivverkan. 

Analysmetoden för skivverkan i träregelstomme som har använts i den här 

studien gav ett värde som är likt det värde som fås av den metoden som 

nämns i boken dimensionering av träkonstruktioner [10]. Därför har 

författaren använt samma teori om förbandets plastiska förmåga. Det innebär 
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att det värde som räknas fram i analysen kan antas vara det minsta en 

väggenhet klarar av. Detta på grund av att förbindaren mellan skiva och 

träregel har möjlighet att plasticera, vilket gör att extra last kan påföras innan 

brott sker [10, sid 291]. Det kan motivera att ligga på en hög utnyttjandegrad 

vid dimensionering. 

Det finns andra metoder som kan användas för att dimensionera väggar med 

avseende på skivverkan. Andra elastiska metoder är metod B i Eurokod 5 där 

även väggenheter med dörrar och fönster får medräknas och den metod som 

presenteras i boken Dimensionering av träkonstruktioner skriven av Olle 

Carling et al. Det finns även en plastisk dimensioneringsmetod som 

presenteras i boken Horisontalstabilisering av träregelstommar skriven av Bo 

Källsner och Ulf Arne Girhammar. Men då metod A i Eurokod 5 står skriven 

som den rekommenderade metoden för analys av väggskivor i Eurokod, har 

den metoden använts i denna studie.  

Värden för tvärkraftskapacitet skiljer sig ganska kraftigt mellan studier där 

forskare genom prövning har kontrollerat förbands tvärkraftskapacitet 

gentemot förband som räknas fram med formlerna i Eurokod. I boken 

Horisontalstabilisering av träregelstommar av Bo Källsner och Ulf Arne 

Girhammar anges prövade värden som överstiger de värden som författaren 

räknat fram med de formler som anges i Eurokod [21, sid 72]. Dessa prövade 

värden är framtagna med en regel i kvalitet C24 medan författaren har använt 

kvalitet C14 i sina beräkningar. Det gör att skillnaden inte blir direkt 

jämförbar, men ger en indikation om att de förbandsvärden som räknas fram 

enligt Eurokod ger ett värde på den säkra sidan. 

Författaren anser att det är enklare att dimensionera väggarna med avseende 

på skivverkan i ett högt trähus med massivträskivor än med skivbeklädda 

träregelväggar. Det är mindre problematiska aspekter med massivträskivor 

som konstruktören måste ta hänsyn till, som t.ex. minsta skruvavstånd och att 

bärförmågan kan skilja sig på väggens olika sidor. Då både väggtypen med 

massivträskiva och väggtyperna med skivbeklädda träregelväggar har 

tillräcklig bärförmåga för det här fiktiva studieobjektet så blir andra aspekter 

som t.ex. ekonomi avgörande för vilken vägg som bör väljas. 
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6 Praktiska rekommendationer 
För att kontrollera att konstruktionens skjuvväggar klarar av den horisontella 

belastningen kan arbetet göras enklare om man följer en strukturerad plan. 

Formler och mer information finns i teorikapitlet. 

Lämpligen kan arbetsordningen se ut så här. 

• Kontrollera vilka laster som angriper byggnaden, samt hur utsatt 

byggnaden är för vind. 

• Beräkna de vertikala laster som angriper byggnaden med avseende på 

snedställning. Detta görs med en lastnedräkning som innefattar de ytor 

som kan ge upphov till snedställning. Sedan sammanställs de 

ekvivalenta horisontellkrafterna från snedställning våningsvis. 

• Beräkna vindlasterna som verkar på byggnadens väggar för varje 

våning och på byggnadens tak. Med avseende på stabilitet används de 

mest ogynnsamma värdena för utvändig och invändig vindlast. 

• Sammanställ sedan alla horisontellt verkande krafter som en punktlast 

som verkar på taket och respektive vånings bjälklag. 

• Kontrollera excentricitetsmoment om konstruktionens skjuvväggar inte 

är symmetriskt utplacerade. Lämplig beräkningsgång för detta finns i 

boken dimensionering av träkonstruktioner[10]. 

• Dela sedan upp väggarna i våningshöga väggenheter med bredden av 

den monterade skivan. Den totala horisontella lasten som verkar på 

bjälklaget ovanför aktuell våning delas sedan upp på antalet 

väggenheter, förutsatt att bjälklaget kan betraktas som styvt och 

excentricitetsmomentet är noll. Har man ett excentricitetsmoment 

fördelas de extra lasterna lämpligen ut på gavelväggarnas väggenheter 

då dessa väggar är placerade längst ifrån rotationscentrum. 

• Om det är en skivbeklädd träregelvägg, kontrollera sedan den enskilda 

väggenhetens skivverkan, där dimensionerande värden för förband fås 

från skivtillverkare eller genom beräkning. För att underlätta vid 

montering bör spik- eller skruvavstånd tänkas över så att minsta 

avstånd mellan fästdon för ett eventuellt inre lag inte underskrids.   

• Om det är en massivträskiva, kontrollera skivans skjuvhållfasthet samt 

fogens skjuvkapacitet.  
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7 Förslag till fortsatta studier 
Ett förslag till fortsatt studie skulle vara att även räkna på vertikal inverkan av 

horisontella krafter samt vertikala laster. Då skulle reglar i träregelstommen 

behöva dimensioneras förutom av vertikala laster som t.ex. egentyngder och 

nyttig last även för tryck- och lyftkrafter vid väggändar och dörr- och 

fönsteröppningar. Eventuellt skulle också förankringar för att hindra väggar 

att lyfta behövas med hänsyn till lyftkrafter. Samt så skulle tryckkrafter ner 

mot syll bli så pass stora att ett flertal reglar eller en plåt skulle behövas för att 

inte syllen ska ta skada av stämpeltryck. För massivträ gäller att 

massivträskivan behöver dimensioneras även för normalkrafter. Fortsatt skulle 

bjälklagets styvhet kunna kontrolleras för att fastställa att det fungerar som en 

styv skiva. Även globala effekter som stjälpning och glidning kan kontrolleras. 

Eurokod avråder från att räkna med väggenheter som innehåller fönster- eller 

dörröppningar vid elastisk dimensionering med metod A. Man kan därför 

istället använda en annan elastisk dimensioneringsmetod eller en plastisk 

dimensioneringsmetod av de skivbeklädda träregelväggarna där även 

väggenheter med fönster- och dörröppningar kan räknas med.  

Det skulle även vara intressant att i en fortsatt studie ta hänsyn till ekonomiska 

aspekter. T.ex. göra en kalkyl för respektive väggtyp.  
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Bilaga A: Beräkningar 

Beräkning snölast 

Grundvärdet för snölast, Sk i Östersund är 2,5 kN/m2 

Normal topografi Ce är 1,0 

Ct är 1,0 

Formfaktor ui för pulpettak med α = 5˚ är 0,8 

Snölast enligt formel 1 blir då: 

� = �������� = 0,8 ∗ 1,0 ∗ 1,0 ∗ 2,5 = 2,0	UV/X� 

 

Beräkning snedställningslast 

Lastnedräkning som belastar bärande väggar med avseende på snedställning, i 

det här fallet innebär det halva byggnadens yta. 

Takvåning 

1,2*(Gtak+Gbjälklag)+1,5*0,7*Sk = 1,2*(8*16*1,2+8*16*1,0)+1,5*0,7*(8*16*2,0) = 428 kN 

Våning 6-8 

1,2*(Gbjälklag+Gvägg)+1,5*0,7*(qk+Gvägg) =  

= 1,2*(8*16*1,0+8*16*0,5)+1,5*0,7*(8*16*2,0+8*16*0,5) = 567 kN 

Våning 5 

1,2*(Gbjälklag+Gvägg)+1,5*0,7*(qk*αA +Gvägg) = 

= 1,2*(8*16*1,0+8*16*0,5)+1,5*0,7*(8*16*2,0*0,9+8*16*0,5) = 540 kN 

Våning 4 

1,2*(Gbjälklag+Gvägg)+1,5*0,7*(qk*αA +Gvägg) = 

= 1,2*(8*16*1,0+8*16*0,5)+1,5*0,7*(8*16*2,0*0,85+8*16*0,5) = 527 kN 

Våning 3 

1,2*(Gbjälklag+Gvägg)+1,5*0,7*(qk*αA +Gvägg) = 

= 1,2*(8*16*1,0+8*16*0,5)+1,5*0,7*(8*16*2,0*0,82+8*16*0,5) = 518 kN 

Våning 2 
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1,2*(Gbjälklag+Gvägg)+1,5*0,7*(qk*αA +Gvägg) = 

= 1,2*(8*16*1,0+8*16*0,5)+1,5*0,7*(8*16*2,0*0,8+8*16*0,5) = 513 kN 

Våning 1 

1,2*(Gbjälklag+Gvägg)+1,5*0,7*(qk*αA +Gvägg) = 

= 1,2*(8*16*1,0+8*16*0,5)+1,5*0,7*(8*16*2,0*0,79+8*16*0,5) = 509 kN 

 

Snedställning enligt formel 4.1: 

	�� = 	� + 	Y√Z 

	�� = 0,003 + 0,012√3 = 0,0099 

 

Ekvivalent horisontell kraft blir enligt formel 4.2: 

 � = !� ∗ 	�� 

Takvåning Hd = 0,0099*428 = 4,25 kN 

Våning 6-8 Hd = 0,0099*567 = 5,63 kN 

Våning 5 Hd = 0,0099*540 = 5,36 kN 

Våning 4  Hd = 0,0099*527 = 5,23 kN 

Våning 3 Hd = 0,0099*518 = 5,14 kN 

Våning 2 Hd = 0,0099*513 = 5,09 kN 

Våning 1 Hd = 0,0099*509 = 5,05 kN 
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Beräkning vindlast 

Vindlaster beräknas med karakteristiskt hastighetstryck för varje våningshöjd. 

Mest ogynnsamma formfaktor för utvändig vindlast ges av zon D, lovart och 

invändig vindlast har satts till mest ogynnsamma schablonvärde, -0,3. 

Genom att multiplicera hastighetstryck med formfaktorerna, 1,5 som är en 

faktor för huvudlast och lastytan, som är halva övre våningen och halva ytan 

på aktuell våning, samt bredden, får man ut vindlasten som en punktlast som 

verkar på bjälklaget ovanför aktuell våning. 

Våning Höjd Hastighetstryck Formfaktor 

6.10b, 

huvudlast Lastyta H,vind 

  m kN/m² 
 

  m2 kN 
Ök tak 38,8 0,81 1,1 1,5 11,2 15 
8 37,4 0,8 1,1 1,5 33,6 44,4 
7 34,6 0,78 1,1 1,5 44,8 57,7 
6 31,8 0,76 1,1 1,5 44,8 56,2 
5 29 0,74 1,1 1,5 44,8 54,7 
4 26,2 0,72 1,1 1,5 44,8 53,2 
3 23,4 0,69 1,1 1,5 44,8 51,1 
2 20,6 0,67 1,1 1,5 44,8 49,6 
1 17,8 0,63 1,1 1,5 44,8 46,6 
Grund 15 0,6 1,1 1,5 22,4 22,2 

Tabell 1. Beräkning av vindlast på väggar.  

Mest ogynnsamma vindriktning för ett pulpettak α=5˚ är 180˚ 

e = 16  e/4 = 4 e/10 = 1,6 

Utvändig vindlast tak: 

Zon Hastighetstryck Formfaktor 6.10b f,tak 

  kN/m²     kN/m² 
F 0,81 -2,3 1,5 -2,79 
G 0,81 -1,3 1,5 -1,58 
H 0,81 -0,8 1,5 -0,97 

Tabell 2. Utvändig vindlast på taket. 

Zon Lastyta f,tak Rd 

    kn/m² kN 
F 2(1,6*4) -2,79 -35,7 
G (16-2*4)*1,6 -1,58 -20,3 
H 16*(16-1,6) -0,97 -223,5 

Tabell 3. Last per ytenhet omräknade till en punktlast.  
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Invändig vindlast tak: 

Hastighetstryck Cpi 6.10b Lastyta Ryv 

kN/m²     m kN/m² 
0,81 0,2 1,5 16*16 62,2 

Tabell 4. Invändig vindlast på taket. 

Total vindlast tak: 

Rtot = -35,7-20,3-223,5-62,2 = -341,7 kN 

Den horisontella komposanten H,tak blir: 

341,7 * sin 5˚ = 29,8 kN 

 

Total horisontell last: 

Våning Hd,vind Hd,sned Hd,tak Hd,vån Hd,tot Hd,väggenhet 

Tak 15   29,8 44,8 44,8   
8 44,4 4,25   48,65 93,45 3,60 
7 57,7 5,63   63,33 156,78 6,03 
6 56,2 5,63   61,83 218,61 8,41 
5 54,7 5,63   60,33 278,94 10,73 
4 53,2 5,23   58,43 337,37 12,98 
3 51,1 5,14   56,24 393,61 15,14 
2 49,6 5,09   54,69 448,3 17,25 
1 46,6 5,05   51,65 499,95 19,23 
Grund 22,2     22,2 522,15   

Tabell 5. Total horisontell last i kN. 
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Beräkning förband 

Förband för skivor mot träregel. 

Beräkningsexempel enligt formel 6.1-6.6: 

Plywood P30 12mm mot träregel kvalitet C14, Klimatklass 1, Kortvarig last. 

Ringspik 2,8x50, my,k = 2323 N/mm2 

t1 = 12 mm 

t2 = 38 mm 

fh,1,k = 0,11*420*2,8-0,3 = 33,92 N/mm2 

fh,2,k = 0,082*290*2,8-0,3 = 17,46 N/mm2 

β = 0,52 

1. 33,92 ∗ 12 ∗ 2,8 = 1139,81	V   
  

2. 17,46 ∗ 38 ∗ 2,8 = 1857,85	V   
  

3. 11C`,a1
1�b,c� ∗ 9:0,52 + 2 ∗ 0,52� =1 + Ca

1�+ @Ca1�A
�B + 0,52C ∗ @Ca1�A

� − 0,52 ∗
@1 + Ca

1�AE = 693,50	V   

   

4. 1,05 ∗ 11C`,a1��b,c� ∗ 9:2 ∗ 0,52 ∗ (1 + 0,52) + H∗b,c�∗(��b,c�)∗�C�C
11C`,a1∗1� − 0,52E =	

= 498,31	V   

5. 1,05 ∗ CC,`�∗Ca∗�,a1��∗b,c� ∗ 9:2 ∗ 0,52� ∗ (1 + 0,52) + H∗b,c�∗(1��∗b,c�)∗�C�C
CC,`�∗Ca?∗�,a −

0,52E = 784,35	V  

6. 1,15 ∗ :�∗b,c�1�b,c� ∗ √2 ∗ 2323 ∗ 33,92 ∗ 2,8 = 629,91	V 

  

      /4,%� = 498,31	V  

      /4,%� =
b,`b∗H`a,C1

1,C
= 344,98	V  
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Träbaserade 

skivor     
Fästdon Typ av skiva  Ff,Rd 

Ringspik 2,8*50 Plywood P30 12mm 344,98 N 
Skruv 4,2*30 Plywood P30 12mm 447,10 N 
Ringspik 2,8*50 OSB 11mm 357,79 N 
Skruv 4,2*30 OSB 11mm 444,98 N 
Ringspik 2,8*50 Träfiberskiva 8mm 382,54 N 
Skruv 4,2*30 Träfiberskiva 8mm 446,18 N 

Tabell 6. Dimensionerande värden för förband mellan träregel och skivor. 
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Dimensionering av väggenheter med massivträskiva 

Beräkningsexempel: 

Den största horisontella lasten som angriper på en väggenhets övre kant 

återfinns på våning 1. 

Skjuvflödet beräknas med Formel 7.1: 

/$ = 1`,�C
1,� = 16,03	UV/X  

Skjuvspänningen i skivan fås sen genom Formel 7.2: 

S$ = 1d,bC
ce = 0,29	N/mm²	  

Skivtyp MB57 har enligt Massivträ. Handboken 2006 den karakteristiska 

skjuvspänningskapaciteten fvk = 2 N/mm² 

/$� = iNO)∗4Q7
PN = b,`∗�

1,C = 1,38	N/mm²  
/$� = 1,38	N/mm²		 > S$ = 0,29	N/mm� 

Våning Fv fv tv fvd,s tv/fvd,s 

8 3,6 3 0,06 1,38 5% 

7 6,03 5,03 0,09 1,38 7% 

6 8,41 7,01 0,13 1,38 10% 

5 10,73 8,95 0,16 1,38 12% 

4 12,98 10,82 0,19 1,38 14% 

3 15,14 12,62 0,23 1,38 17% 

2 17,25 14,38 0,26 1,38 19% 

1 19,23 16,03 0,29 1,38 21% 
Tabell 7. Utnyttjandegrader för massivträskiva MB57, våningsvis. 

Skruvförbandet i fogen för att skarva skivorna har enligt Massivträ. 

Handboken 2006 den karakteristiska bärförmågan Rvk = 1,5 kN/skruvpar 

k$� = iNO)∗%Q7
PN = b,`∗1,c

1,C = 1,03	UV/skruvpar  
Eftersom kraftjämvikt råder är det vertikala skjuvflödet samma som det 

horisontella.  

fv = 16,03 kN/m   
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Antalet skruvpar som behövs kan beräknas med: 

4Q
%Q) = 1d,bC	

1,bC = 15,57  

Alltså behövs 16 st skruvpar per meter för fogen mellan massivträskivor på  

våning 1, vilket ger ett ungefärligt centrumavstånd på 60 mm. 

Våning Fv fv fv/Rvd Skruvpar s-avstånd 

8 3,60 3,00 2,92 3 300 

7 6,03 5,03 4,89 5 200 

6 8,41 7,01 6,81 7 140 

5 10,73 8,95 8,69 9 110 

4 12,98 10,82 10,51 11 90 

3 15,14 12,62 12,26 13 75 

2 17,25 14,38 13,97 14 70 

1 19,23 16,03 15,57 16 60 

Tabell 8. Antal skruvpar och centrumavstånd i fogen, våningsvis.  

Dimensionering av väggenheter med skivbeklädd 

träregelstomme 

Dimensioneringen har utförts med metod A från eurokod. En enskild 

väggenhets skjuvbärförmåga bestäms med formel 5.1: 

"�,$,%� = &',()∗*+∗,+
-   

Beräkningsexempel från våning 8 innerväggsenhet: 

"�,$,%� = "4,%� ∗ s� ∗ t�u = 0,256 ∗ 1,2 ∗ (1,2/(
2,52 ))0,4 = 0,73	UV 
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Våning 8 innerväggsenhet 

H8,d = 3,60 kN 

Standard gipsskiva inre och yttre lag på båda sidor. 

Inre lag, s = 400 mm: 

0,256 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,4 = 0,73	UV 

Yttre lag, s = 200 mm: 

0,201 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,2 = 1,15	UV 

H,rd =  2 ∗ (0,73 + 1,15) =	3,79 kN > H8,d = 3,60 kN 

Våning 8 ytterväggsenhet 

H8,d = 3,60 kN 

Standard gipsskiva inre och yttre lag invändigt. Gips vindskyddsskiva 

utvändigt. 

Inre lag invändigt, s = 150 mm: 

0,256 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,15 = 1,96	UV 

Yttre lag invändigt, s = 200 mm: 

0,201 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,20 = 1,15	UV 

Utvändigt, s = 200 mm: 

0,166 ∗ 1,2 ∗ 0,86
0,20 = 0,85	UV 

H,rd =  (1,96 + 1,15) + 0,75 ∗ 0,85 =	3,76 kN > H8,d = 3,60 kN 
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Våning 7 innerväggsenhet 

H7,d = 6,03 kN 

Standard gipsskiva inre och yttre lag på båda sidor. 

Inre lag, s = 150 mm: 

0,256 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,15 = 1,96	UV 

Yttre lag, s = 200 mm: 

0,201 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,2 = 1,15	UV 

H,rd =  2 ∗ (1,96 + 1,15) =	6,24 kN > H7,d =6,03 kN 

Våning 7 ytterväggsenhet 

H7,d = 6,03 kN 

OSB-skiva 11 mm, ringspik 2,8*50 inre lag och standard gipsskiva yttre lag 

invändigt. Gips vindskyddsskiva utvändigt. 

Inre lag invändigt, s = 120 mm: 

0,357 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,12 = 4,11	UV 

Yttre lag invändigt, s = 200 mm: 

0,201 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,20 = 1,15	UV 

Utvändigt, s = 150 mm: 

0,166 ∗ 1,2 ∗ 0,86
0,15 = 1,14	UV 

H,rd =  (4,11 + 1,15) + 0,75 ∗ 1,14 =	6,12 kN > H7,d = 6,03 kN 
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Våning 6 innerväggsenhet 

H6,d = 8,41 kN 

Robust gipsskiva inre lag och standard gipsskiva yttre lag på båda sidor. 

Inre lag, s = 120 mm: 

0,360 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,12 = 3,46	UV 

Yttre lag, s = 200 mm: 

0,201 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,20 = 1,15	UV 

H,rd =  2 ∗ (3,46 + 1,15) =	9,23 kN > H6,d = 8,41 kN 

Våning 6 ytterväggsenhet 

H6,d = 8,41 kN 

OSB-skiva 11 mm, ringspik 2,8*50 inre lag och robust gipsskiva yttre lag 

invändigt. OSB-skiva 11mm, ringspik 2,8*50 inre lag och gips vindskyddsskiva 

yttre lag utvändigt. 

Inre lag invändigt, s = 120 mm: 

0,357 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,12 = 4,11	UV 

Yttre lag invändigt, s = 150 mm: 

0,201 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,15 = 1,75	UV 

Inre lag utvändigt, s = 150 mm: 

0,357 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,86
0,15 = 2,95	UV 

Yttre lag utvändigt, s = 150 mm: 

0,166 ∗ 1,2 ∗ 0,86
0,15 = 1,14	UV 

H,rd =  (4,11 + 1,75) + 0,75 ∗ (2,95 + 1,14) =	8,72 kN > H6,d = 8,41 kN 
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Våning 5 innerväggsenhet 

H5,d = 10,73 kN 

OSB-skiva 11 mm, ringspik 2,8*50 inre lag och robust gipsskiva yttre lag på 

båda sidor. 

Inre lag, s = 120 mm: 

0,357 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,12 = 4,11	UV 

Yttre lag, s = 200 mm: 

0,228 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,20 = 1,31	UV 

H,rd =  2 ∗ (4,11 + 1,31) =	10,85 kN > H5,d = 10,73 kN 

Våning 5 ytterväggsenhet 

H5,d = 10,73 kN 

OSB-skiva 11 mm, ringspik 2,8*50 inre lag och robust gipsskiva yttre lag 

invändigt. OSB-skiva 11 mm, ringspik 2,8*50 inre lag och gips 

vindskyddsskiva yttre lag utvändigt. 

Inre lag invändigt, s = 90 mm: 

0,357 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,09 = 5,49	UV 

Yttre lag invändigt, s = 150 mm: 

0,201 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,15 = 1,75	UV 

Inre lag utvändigt, s = 90 mm: 

0,357 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,86
0,09 = 4,92	UV 

Yttre lag utvändigt, s = 150 mm: 

0,166 ∗ 1,2 ∗ 0,86
0,15 = 1,14	UV 

H,rd =  (5,49 + 1,75) + 0,75 ∗ (4,92 + 1,14) =	11,58 kN > H5,d = 10,73 kN 
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Våning 4 innerväggsenhet 

H4,d = 12,98 kN 

OSB-skiva 11 mm, ringspik 2,8*50 inre lag och robust gipsskiva yttre lag på 

båda sidor. 

Inre lag, s = 90 mm: 

0,357 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,09 = 5,49	UV 

Yttre lag, s = 200 mm: 

0,228 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,20 = 1,31	UV 

H,rd =  2 ∗ (5,49 + 1,31) = 	13,61 kN > H4,d = 12,98 kN 

Våning 4 ytterväggsenhet 

H4,d = 12,98 kN 

Träfiberskiva 8 mm, ringspik 2,8*50 inre lag och standard gipsskiva yttre lag 

invändigt. OSB-skiva 11 mm, ringspik 2,8*50 inre lag och gips 

vindskyddsskiva yttre lag utvändigt. 

Inre lag invändigt, s = 90 mm: 

0,382 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,09 = 5,87	UV 

Yttre lag invändigt, s = 90 mm: 

0,201 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,09 = 2,57	UV 

Inre lag utvändigt, s = 90 mm: 

0,357 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,86
0,09 = 4,91	UV 

Yttre lag utvändigt, s = 120 mm: 

0,166 ∗ 1,2 ∗ 0,86
0,12 = 1,42	UV 

H,rd =  (5,87 + 2,57) + 0,75 ∗ (4,91 + 1,42) =	13,20 kN > H4,d = 12,98 kN 
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Våning 3 innerväggsenhet 

H3,d = 15,14 kN 

Träfiberskiva 8 mm, ringspik 2,8*50 inre lag och robust gipsskiva yttre lag på 

båda sidor. 

Inre lag, s = 90 mm: 

0,382 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,09 = 5,87	UV 

Yttre lag, s = 150 mm: 

0,228 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,15 = 1,75	UV 

H,rd =  2 ∗ (5,87 + 1,75) = 	15,25 kN > H3,d = 15,14 kN 

Våning 3 ytterväggsenhet 

H3,d = 15,14 kN 

Träfiberskiva 8 mm, ringspik 2,8*50 inre lag och standard gipsskiva yttre lag 

invändigt. Träfiberskiva 8 mm, ringspik 2,8*50 inre lag och gips 

vindskyddsskiva yttre lag utvändigt. 

Inre lag invändigt, s = 70 mm: 

0,382 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,07 = 7,55	UV 

Yttre lag invändigt, s = 90 mm: 

0,201 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,09 = 2,57	UV 

Inre lag utvändigt, s = 90 mm: 

0,382 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,86
0,09 = 5,26	UV 

Yttre lag utvändigt, s = 90 mm: 

0,166 ∗ 1,2 ∗ 0,86
0,09 = 1,90	UV 

H,rd =  (7,55 + 2,57) + 0,75 ∗ (5,26 + 1,90) =	15,49 kN > H3,d = 15,14 kN 
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Våning 2 innerväggsenhet 

H2,d = 17,25 kN 

Träfiberskiva 8 mm, skruv 4,2*30 inre lag och robust gipsskiva yttre lag på 

båda sidor. 

Inre lag, s = 90 mm: 

0,446 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,09 = 6,85	UV 

Yttre lag, s = 120 mm: 

0,228 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,12 = 2,18	UV 

H,rd =  2 ∗ (6,85 + 2,18) = 	18,07 kN > H2,d = 17,25 kN 

Våning 2 ytterväggsenhet 

H2,d = 17,25 kN 

Träfiberskiva 8 mm, skruv 4,2*30 inre lag och robust gipsskiva yttre lag 

invändigt. Träfiberskiva 8 mm, skruv 4,2*30 inre lag och gips vindskyddsskiva 

yttre lag utvändigt. 

Inre lag invändigt, s = 70 mm: 

0,446 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,07 = 8,81	UV 

Yttre lag invändigt, s = 90 mm: 

0,228 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,09 = 2,91	UV 

Inre lag utvändigt, s = 90 mm: 

0,446 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,86
0,09 = 6,13	UV 

Yttre lag utvändigt, s = 120 mm: 

0,166 ∗ 1,2 ∗ 0,86
0,12 = 1,42	UV 

H,rd =  (8,81 + 2,91) + 0,75 ∗ (6,13 + 1,42) =	17,40 kN > H2,d = 17,25 kN 



Bilaga A 

 

 

 

Våning 1 innerväggsenhet 

H1,d = 19,23 kN 

Träfiberskiva, skruv 4,2*30 inre lag och robust gipsskiva yttre lag på båda 

sidor. 

Inre lag, s = 70 mm: 

0,446 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,07 = 8,81	UV 

Yttre lag, s = 150 mm: 

0,228 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,15 = 1,75	UV 

H,rd =  2 ∗ (8,81 + 1,75) = 	21,12 kN > H1,d = 19,23 kN 

Våning 1 ytterväggsenhet 

H1,d = 19,23 kN 

Träfiberskiva 8 mm, skruv 4,2*30 inre lag och robust gipsskiva yttre lag 

invändigt. Träfiberskiva 8 mm, skruv 4,2*30 inre lag och gips vindskyddsskiva 

yttre lag utvändigt. 

Inre lag invändigt, s = 70 mm: 

0,446 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,07 = 8,81	UV 

Yttre lag invändigt, s = 70 mm: 

0,228 ∗ 1,2 ∗ 0,96
0,07 = 3,75	UV 

Inre lag utvändigt, s = 70 mm: 

0,446 ∗ 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,86
0,07 = 7,89	UV 

Yttre lag utvändigt, s = 120 mm: 

0,166 ∗ 1,2 ∗ 0,86
0,12 = 1,42	UV 

H,rd =  (8,81 + 3,75) + 0,75 ∗ (7,89 + 1,42) =	19,55 kN > H1,d = 19,23 kN
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Bilaga B: Ritningar 

Planritning 

Figur 1. Planritning över våning 2-8.  
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Sektionsritning 

 

Figur 2.  Sektionsritning innervägg.  
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Elevationsritning 

 

Figur 3. Elevationsritning yttervägg. 
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3D-vyer

Figur 4. 3D-vy över studieobjektet.  
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Figur 5.  Skuren 3D-vy över studieobjektet. 


