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Abstract 
 
Quality of wooden buildings, case study  
 
Cost effective production of wooden buildings with high quality is a goal for 
many manufactures. Developing new technology and new production methods 
raises many questions. This report presents results from some of the questions 
discussed during the erection of six stories high wooden buildings in Sweden. In 
these buildings a relatively new wooden technique has been used. A technique 
with cross-laminated glued plates was used for walls and floors. Not right 
designed timber buildings will have high tension forces in the underground. A 
comparison of eleven different designs was made showing that it is important to 
design the bearing structure for avoiding high tension forces in the underground. 
Another part of this project was to document mistakes made at the manufactures as a 
base for better solutions.    
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Förord 
 
Det är angeläget att skapa en bättre grundval av fakta för att kunna välja 
ändamålsenliga lösningar vid beaktande av byggmetoder, detaljlösningar och 
andra byggrelaterade frågeställningar.  
 
Studien som redovisas i föreliggande rapport ingår som en del i projektet 
”Kvalitetssäkring av trähusbyggande” vars mål är att inhämta kunskap till gagn 
för kommande träbyggnadsobjekt. Projektet har finansierats av Föreningen 
Sveriges Skogsindustrier.  
 
Denna rapport syftar till att stärka kunskapen att bygga flervåningshus med 
massivträteknik och har utförts i samverkan med utvecklingsprojektet Inre 
Hamnen, Sundsvall. 
 
Till finansiärer och alla deltagande i byggprojektet Inre Hamnen, Sundsvall riktas 
ett varmt tack för värdefull information.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Gustafsson 
SP Trätek 
 
Skellefteå 2005-09-11 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport är en sammanställning av ett antal olika områden som berörts vid 
projektering och byggande av fem hus i Sundsvall under åren 2004/2005. Objektet 
är unikt i ett antal punkter, högsta och största byggobjekt utfört i massivträ, 
byggelement levereras i prefabricerade storelement där helhetsansvaret för 
flervånings ”tätt hus” tas av träelementleverantören. 
 
Projektet har behandlat ett antal frågeställningar som uppkommit under 
projekterings- och byggfasen. Arbetet har också varit ett uppföljningsprojekt av 
hus 1 och 2. Projektarbetet inriktades på de tekniska frågorna och har antagit 
formen av korta utvecklingsarbeten som styrts av de problemställningar som 
uppkommit.      

Arbetet omfattade ett antal huvudmoment med inriktningen på förbättring av 
befintliga tekniska lösningar med beaktande av stabilitet, bärighet, ljud och 
beständighet.  

Projektering; Granskning av ritningsunderlag har utförts för att undvika och 
minimera risken för fel finns ett antal punkter som bör beaktas; använd samma 
lösningar i största möjliga grad, använd en eller ett fåtal projektörer, förenkla 
detaljer, var konsekvent och med egna montörer eller montageledare fås god 
kunskaps-återföring. 
 
Stabilisering; 11 olika planlösningar har studerats med beaktande av 
planlösningens betydelse för storleken på dragkrafter i grunden. Dragkrafternas 
storlek kan minskas genom att beakta väggarnas placering, skapa stora väggskivor 
i fasaderna, skapa symmetriska planlösningar och använda egentyngden för att 
motverkar dragkrafterna genom god planering av bjälklagsplattornas 
huvudbärriktning.  
 
Detaljer och utredningar; Under projekteringstiden har utredningar gjorts 
gällande brandstopp, inbränning i massivträväggar, detaljutformning i fasad och  
sned-ställningskrafter. 
 
Uppföljning på byggplatsen; Dokumentation av byggteknik och insamlande av 
avvikelser har utförts för hus 1 och delar av hus 2. Arbetet har gjorts för att skapa 
ett första underlag till en databas för uppföljning av träbyggen. Hitintills har 
uppföljningarna visat att 10-15 % av alla fel i hus 1 kan hänföras till transporter 
eller att leveranser varit ofullständiga. I hus 2 har motsvarande fel minskat. Det 
visar på att kunskapsåterföring till tillverkare av elementen fungerat väl.  
Små fel som omålade paneländar och fel dimensioner utgör 20-30 % av felen i 
hus 1. I hus 2 har en klar förbättring skett. 
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1. Bakgrund och inledning 
 
1.1 Allmänt 
 
Utvecklingen av träbyggnadstekniken i Sverige har pågått sedan 1994 då projektet 
flervånings trähus (regelkonstruktioner) startade. Sedan 1998 har utvecklingen av 
massivträbyggande pågått i Sverige och ett antal mindre höga hus har byggts. 
Tekniken för platsbyggda eller prefabricerade massivträ-element finns enbart hos 
ett fåtal företag. För att öka träbyggande av flervåningshus i trä krävs att 
kommande objekt utförs väl och med väl genomtänkta lösningar.  

Speciellt för delade entreprenader som är en vanlig entreprenadform för 
flervåningshus, är det därför av stor vikt att uppföljning sker under hela 
byggtiden. Kunskapsåterföring genom uppföljning av nya projekt är särskilt 
betydelsefull för den framtida utvecklingen och för kommande byggprojekt.  

Denna rapport är en sammanfattning av ett unikt byggobjekt uppfört i Inre 
Hamnen i Sundsvall under åren 2004/2005. Objektet är unikt i ett antal punkter; 
- Sveriges högsta och största byggobjekt utfört i massivträ. 
- Samtliga byggelement levereras i prefabricerade storelement i massivträ och 

med en stor mängd av nya detaljlösningar.  
- Helhetsansvaret för flervånings ”tätt hus” tas av träelementleverantören. 
 
Ett objekt av denna storlek (fem huskroppar med totalt 94 lägenheter) öppnar för 
möjligheten för bedömningar av bl.a. teknisk funktion, byggproduktion och 
tillverkning av element samt skapar en stor uppmärksamhet och möjligheter för 
informationsspridning om trähusbyggande.   
 
Under projekterings- och byggfasen och vid användande av en ny byggteknik 
uppkommer ett antal frågeställningar/problem gällande bl.a. detaljlösningar, 
tillverkning, logistik och montage, toleranser, fuktsäkra lösningar, statik, 
byggproduktionstekniska frågor.  
 
Objektet byggs med massivträteknik men berör även ett antal intressanta 
frågeställningar som gäller trähusbyggande generellt.  

I samband med detta projekt igångsattes ett övergripande informations- och 
teknikprojekt kring Inre Hamnen i Sundvall med slutdatum 1 januari 2006. 
Samordning har därför skett inom delarna stabilisering och uppföljning på 
byggarbetsplatsen.    
 
 
1.2 Mål och syfte  
 

Målet med projektet är att inhämta kunskap och utveckla byggmetoder till gagn 
för kommande träbyggprojekt.  
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Syftet med projektet är även att skapa riktlinjer, förslag och ändringar av tekniskt 
utförande och vara en tillgänglig resurs för de frågeställningar som uppkommer 
under projekterings- och byggnadsfasen.        
 
1.3 Genomförande och avgränsningar 
 
Arbetet är ett uppföljningsprojekt kring hus 1 och 2 av bygget i Inre Hamnen, 
Sundsvall. Projektarbetet inriktades på de tekniska frågor som uppkommer i 
samband med projektering och byggande av flervåningshus i trä. Projektet antar 
därför en form av korta utvecklingsarbeten som styrs av de problemställningar 
som uppkommer under projekterings- och byggfasen.      

Arbetet omfattade ett antal huvudmoment med huvudinriktningen på förbättring 
av befintliga tekniska lösningar. Tekniska lösningar beaktas i första hand med 
avseende på stabilitet, bärighet, ljud och beständighet. Projektet omfattade 
följande huvudarbetsmoment: 

- Projektering, granskning av ritningsunderlag och beräkningar.  

- Utredningar,  gällande stabilisering, brand och detaljlösningar.  

- Uppföljning på byggarbetsplatsen, dokumentation av byggteknik.  

 
 
2. Projektering 
 
2.1 Granskning av handlingar och stabilisering 
 
Granskning av handlingar omfattar konstruktionsritningar till hus 1 samt ett 
mindre antal arkitektritningar. Konstruktionsritningar omfattar ett 20-tal ritningar 
från planer till detaljer för trappor. Förutom konstruktionsritningar och 
arkitektritningar förekom ett stort antal tillverkningsritningar för 
massivträelementen.  
 
I en jämförelse med traditionellt betongbyggande är mängden ritningar ungefär 
likartad. Generellt, förutom synpunkter på ett antal detaljer är däremot 
informationsmängden per ritningar större i relation till ritningar för ett hus med 
betongstomme. Risken för felläsning och misstolkning kan betraktas som större. 
För att undvika och minimera risken för fel kan följande beaktas; 

- Standardisera lösningar, använd samma lösningar i största möjliga grad.  
- Använd en eller ett fåtal projektörer. 
- Förenkla detaljer och var konsekvent 
- Utveckla projekteringshjälpmedel 
- Egna montörer eller montageledare och god information 
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2.2 Stabilisering 
 
Planlösningens utformning är en viktig del för att uppnå ekonomiska stomsystem 
för höga trähus. Normalt utnyttjas skivverkan i väggarna och bjälklagen för att 
stabilisera stommen, genom att de kopplas samman med olika typer av 
infästningar och förankringar. Eftersom trästommar är så lätta, kan det bli stora 
förankringskrafter som ska föras ned till grunden. För traditionella 
träregelsommar utnyttjas skivverkan i de till reglarna skruvade gipsskivorna och 
mycket forskning har utförts och pågår när det gäller dimensionering för denna 
typ av byggnadsstomme. För hus med massivträelement är det de styva 
massivträväggarna som utgör stabiliserande element. Fördelningen av krafterna i 
byggnaden beror då på styvheten hos själva träskivorna samt deras infästningar. 
Stabilitetsberäkningar kan utföras med förenklade beräkningsmodeller, vilka 
baseras på antaganden om lastens fördelning till helt styva, stabiliserande 
väggelement. Beroende på husets utformning med dörr- och fönsteröppningar i 
elementen kan det innebära att infästningarna måste klara stora krafter. Stålbeslag 
med ett stort antal skruvar eller spikar kan då bli nödvändiga för att montera ihop 
trästommen på byggplatsen. Om antalet förankringspunkter är stort blir det 
arbetsamt och kostsamt att montera. 

 
2.2.1 Bakgrund 
Vid projektering och byggande av första huset i Inre Hamnen, Sundsvall har det 
visat sig att grundläggningen upplevts mera omfattande än vad som är brukligt. 
Kostnaden för grundläggningen bedömdes bli högre än vad som kalkylerats. 
Största delen av den ”extra” grundläggningen beror av de lyftkrafter som 
uppkommer på grund av vindlaster.  

 
Stabiliserande väggars placering är beroende av planlösningens utformning. 
Alternativ utformning av planlösning kan ge mindre lyftkrafter. Det är därför av 
intresse att se vilka förändringar som kan göras för att uppnå en kostnadseffektiv 
grundläggning.    

 
Syftet med delprojektet är att finna faktorer som styr placering av de 
stabiliserande väggarna och vara till stöd för kommande beräkningsmodeller och 
stärkande av träbyggnadstekniken. 

 
En genomgång av ett antal planlösningar förväntas ge ett underlag av vilka 
parametrar som kan påverkas för att uppnå ur byggstatiska aspekter bättre 
planlösningar.    
 
2.2.2 Presentation av valda objekt   
Totalt analyserades 11 objekt. Valda objekt har hämtats från genomförda eller 
pågående projekt. Hus 1-3 och hus 4-5 är de planlösningar som byggs i Inre 
Hamnen, Sundsvall. Planlösningar med benämningar Lindbäcks, PEAB, Skanska 
har beräknats med utgångspunkt från inlämnade förslag från respektive företag till 
anbudstävlingen Inre Hamnen, Sundsvall. Välludden, Orgelbänken, Torpa och 
Kikaren är tidigare byggda objekt. Solängsgläntan och punkthus är anpassade 
respektive fiktiva planlösningar enbart för beräkning och utvärdering av 
stabilisering.  
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Nedan presenteras en kort beskrivning av valda byggobjekt. I bilaga 1 framgår 
planlösningar samt en mera ingående presentation.  
 
 
1. Planlösning för hus 1-3, Inre Hamnen Sundsvall  
Husen har fem våningar plus vindsvåning. Husen har fyra lägenheter per plan. 
Invändig lägenhetsskiljande vägg längs huset, förskjuten i sidled. Stora öppningar 
finns på ena långsidan, där inga väggskivor kan medräknas för stabiliseringen. 
Till stabilisering för vind mot kortsidan användes den längsgående invändiga 
väggen 5 m, samt delar av längsgående ytterväggen, gavelväggar och 
lägenhetsskiljande väggar tvärs husen. För stabilisering av vindlaster mot 
långsidorna användes tre invändiga väggar samt ytterväggar. 
 
 
2. Planlösning för hus 4,5, Inre Hamnen 
Husen har fem våningar plus vindsvåning. Husen har tre lägenheter per plan. 
Planlösningen har en invändiga lägenhetsskiljande vägg längs huset och två 
lägenhetsskiljande väggar tvärs huset. Till stabilisering för vind mot kortsidan 
används den längsgående invändiga väggen och delar av ytterväggarna. För 
stabilisering av vindlaster mot långsidorna används tre invändiga väggar, samt 
väggar vid trapphuset och ytterväggar. 
 
3.  Planlösning, Inre Hamnen enligt förslag från Lindbäcks bygg 
Husen har fyra våningar plus vindsvåning.  Husen har fyra lägenheter per plan. 
Planlösningen har två invändiga, parallella och delvis lägenhetsskiljande väggar 
längs huset. Till stabiliseringing för vind mot kortsidan upptas i de längsgående 
invändiga väggarna samt delar av ytterväggarna. För stabilisering av vindlaster 
mot långsidorna används invändiga väggar, samt ytterväggar. 
 
4.  Planlösning, Inre Hamnen enligt förslag från Peab 
Husen har fem våningar plus vindsvåning. Planlösningen är symmetrisk med fyra 
lägenheter. Mitt i huset finns två långa lägenhetsskiljande väggar. Det är svårt att 
uppnå sammanhängande väggskivor från grunden och uppåt. Till stabilisering för 
vind mot kortsidan tas i längsgående invändiga väggar, 9,5 +6,5 m. För 
stabilisering av vindlaster mot långsidorna finns två invändiga väggar samt 
ytterväggar. 
 
5.  Planlösning, Inre Hamnen enligt förslag från Skanska 
Husen har fem våningar utan vindsvåning. Planlösningen är symmetrisk med fyra 
lägenheter, en i varje hörn. Lägenhetsskiljande väggar finns i en linje längs huset 
och planlösningen har stora öppningar i gavelväggarna. Till stabilisering för vind 
mot kortsidan utnyttjas de längsgående invändiga väggarna.  
 
6.  Planlösning enligt Wälludden 
Husen har fem våningar. Husen har inte rektangulär form, utan ena långsidan 
förskjuts i tre olika lägen. Husen har fyra lägenheter per plan. Planlösningen har 
två invändiga, parallella och delvis lägenhetsskiljande väggar längs huset. Flera 
väggar tvärs huset ligger i linje. För stabilisering av vindlaster mot kortsidan 
används de längsgående invändiga väggarna samt delar av ytterväggarna. För 
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stabilisering av vindlaster mot långsidorna används invändiga väggar, samt delar 
av ytterväggar. 
 
7.  Planlösning enligt Orgelbänken 
Husen har avlång form, en tredjedel vinklad i förhållande till resten. Husen har 
nio lägenheter per plan. Planlösningen har en lång invändig, lägenhetsskiljande 
vägg längs huset. Flera lägenhetsskiljande väggar finns tvärs huset.  
 
8.  Planlösning enligt Solängsgläntan 
Husen har fem våningar och har formen av ett kors. Planlösningen har en del 
invändiga, och delvis lägenhetsskiljande väggar längs och tvärs huset. Invändiga 
lägenhetsskiljande väggarna användas för stabilisering, samt delar av 
ytterväggarna. 
 
9.  Planlösning enligt Torpa 
Husen har fem våningar och har rektangulär form. Husen har två lägenheter per 
plan och har en invändig vägg, parallell längs huset. En lägenhetsskiljande vägg 
finns tvärs huset.  
 
10.  Planlösning enligt Kikaren 
Husen antas ha fem våningar och har en rektangulär form. Planlösningen har en 
invändig, lägenhetsskiljande vägg tvärs huset mot trapphuset. För stabilisering av 
vindlaster mot kortsidan används de invändiga väggarna, samt delar av 
ytterväggarna. 
 
11.  Planlösning enligt Punkthus 
Husen har fem våningar och har en kvadratisk form. Planlösningen har två 
invändiga, parallella och lägenhetsskiljande väggar i båda riktningarna. För att 
stabilisera för vind mot kortsidan kan de invändiga väggarna användas, samt delar 
av ytterväggarna. För att stabilisera för vind mot långsidorna kan de invändiga 
väggarna användas, samt delar av ytterväggarna 
 
 
2.2.3 Resultat från beräkningar 
Nedanstående Figur 1 visar erforderlig dragkraft för olika planlösningar. ”max” 
anger maximal dragkraft i en infästningspunkt för någon vägg i aktuell 
planlösning. ”totalt” anger den totala dragkraft som samtliga väggar behöver 
fästas in för att klar vind från alla håll. Totala kraften har för hus med större 
bostadsyta än husen i Sundsvall, räknats om i proportion till ytan. 
 



11 
 
 
 
 

0

500
1000

1500
2000

2500

3000
3500

4000
4500

5000

max totalt

D
ra

gk
ra

ft 
(k

N
)

Hus 1-3 
Hus 4,5
Lindbäcks
Peab
Skanska
Välludden
Solängsgläntan
Orgelbänken  
Torpa
Kikaren
Punkthus

 
Figur 1.  Sammanställning över maximala dragkrafter respektive totala 
dragkrafter i grund för respektive objekt  
 
Stora koncentrerade dragkrafter uppkom i objekten hus 1-3, Skanska och 
Orgelbänken. De stora koncentrerade dragkrafterna kan hänföras till osymmetri 
och korta stabiliserande väggpartier.  
 
Stora totala dragkrafter uppkom i objekten Lindbäck, PEAB och hus 4,5. De stora 
totala dragkrafterna kan hänföras till många infästningspunkter (stor andel korta 
väggar).  
 
Två av husen med lång längd i förhållande till bredd har fått mindre total 
dragkraft. Dessa hus har lägenhetsskiljande väggar tvärs hela huset, samt även en 
del långa väggskivor längs huset. Ser man bara till de övriga husen så är trenden 
annorlunda, snarare svagt ökande med ökad längd, se Figur 2. 
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Figur 2.  Husens längd/bredd faktor i relation till  
totala dragkraften  
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Andelen fönster i ytterväggarna beräknat som öppningars längd i förhållande till 
hela husets omkrets varierade mellan 0,23 och 0,64. Den totala dragkraften beror 
delvis på mängden fönster. Fler fönster ger större krafter, eftersom väggskivorna i 
fasaderna blir korta bitar mellan fönstren, se Figur 3. 
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Figur 3. Totala dragkraften i relation till öppningar   

 
Figur 2-6 skall betraktas som hjälpmedel för att få en inblick i hur olika 
förändringar i form av vägglängd, våningshöjd etc. påverkar upplagskraftens 
storlek. En extra våning för hus högre än tre våningar ger en ökning av 
infästningskraftens med en faktor 1,5-2,0. En fördubbling av vägglängden har en 
stor betydelse för infästningskraftens storlek för väggar kortare än sex meter.  
   
 
   
2.2.4 Stabiliserande väggskivor 
Storleken på plåtar eller beslag för infästning av stabiliserande väggskivor i 
grunden eller mellan våningsplan beror av yttre last från vind, nyttig last och 
egentyngder. Övriga faktorer som påverkar är väggarnas längd, placering av 
väggar och uppdelning av vägglängden. Storleken på lyftkrafterna för 
stabiliserande väggskivor beror på antalet stabiliserande väggar och deras längder. 
Med en längre väggskiva fås mindre dragkrafter i skivans infästningspunkter.  
 
Väggens infästning i grunden påverkas av husets höjd och vägglängd. I Figur 4 
visas dragkraften för olika längder på den stabiliserande väggskivan för hus med 
3, 4 och 5 våningar. Vindhastigheten ökar med stigande höjd och därmed fås en 
icke linjär lastökning i relation till husets höjd.   
Värdena gäller för en vägg med vindlast verkande med 4 meter lastbredd och 
vertikal last från väggens och bjälklagets egentyngd. Nyttig last och egentyngd 
från bjälklag beräknas medverka med en bredd av 0,5 meter.  
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Figur 4.  Upplagskraftens beroende av 
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Väggens infästning i grunden påverkas också av om den totala stabiliserande 
vägglängden är uppdelad på flera mindre delar. För lika stor last, samma totala 
vägglängd, men med väggen uppdelad på flera kortare väggskivor fås en större 
total kraft, se Figur 5. 
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Figur 5. Total upplagskraft vid uppdelning av  
totala vägglängden i  flera delar 
 
 
 
Väggens infästning i grunden påverkas också av hur stor andel av bjälklaget som 
belastar väggen.  Figur 6 visar en stabiliserande vägg i ett 5-våningshus, där 0,5 m 
bjälklag belastar väggen, det vill säga bjälklaget ligger parallellt den 
stabiliserande väggen, alternativt 4 m bjälklag belastar väggen, det vill säga 
bjälklagens huvudbärriktning är tvärs den stabiliserande väggen. 
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Figur 6. Skillnad mellan belastad och icke belastad vägg  
 
 
 
 
 
 
 
2.2.5 Infästningsalternativ för massivträvägg 
Kraften i infästningen av en stabiliserande skiva varierar beroende på antagen inre 
hävarm. Den inre hävarmens längd beror av antagen längd på den tryckta 
kontaktytan mellan skivan och grund. För en infästning som skall uppta drag fås 
en fast position i närheten av ett väggslut medan för en tryckt yta varierar 
positionen beroende på väggens styvhet. Hög skjuvstyvhet ger längre inre hävarm.  
   
Några olika beräkningsmodeller har testats för att få fram reaktionskrafter för den 
stabiliserande skivan. En skiva med 5 m bredd och skiva med 9 m bredd har 
beräknats enligt  

- Förenklad beräkning 
- FEM-modell, förenklad 
- FEM-modell avancerad 

 
Skiva beräknad med FEM, enkel modell låst i två punkter, ger samma vertikala 
upplagsreaktioner som den förenklade beräkningen.  
 
För skiva med bredden 5 m ger en detaljerad FEM-beräkning med kontaktelement 
under skivan något mindre horisontell reaktion i den låsta punkten, eftersom övrig 
horisontell last tas genom friktion vid kontaktytan. Den vertikala reaktionskraften 
(drag) blir dock något större, eftersom kontaktytan på tryckta sidan blir ca 1,2 m 
lång, vilket ger en kortare inre hävarm.  
 
Även för skiva med bredden 9 m ger en detaljerad FEM-beräkning med 
kontaktelement under skivan något mindre horisontell reaktion i den låsta 
punkten, eftersom övrig horisontell last tas genom friktion vid kontaktytorna. Den 
vertikala reaktionskraften (drag) blir dock något större. Kontakt erhålls vid båda 
sidor av dörren vid den tryckta skivänden.  
 
En alternativ modell, där väggskivan har låsts i horisontell riktning vid båda 
dörrarna, ger mindre horisontell reaktion i den låsta punkten, och i stället erhålls 
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reaktionskrafter vid dörrarna på sidan mot den inre skivan. Vertikala reaktionen 
(drag) i den låsta punkten är ungefär som i förra modellen.  
 
För en fullstädig sammanställning av beräkningar och resultat, se bilaga 2. 
 
 
 
 
2.2.6 Resultat och diskussion 
Vid genomgången av de olika planlösningarna kan ett antal påverkansfaktorer 
urskiljas under gällande beräkningsförutsättningar. Stabiliserande väggars längd 
har speciellt stor betydelse för väggar kortare än 6 meter.  
 
Vid uppdelning av stabiliserande väggar ökar dragkraften i proportion till antal 
delningar och vertikal last på stabiliserande väggar kan halvera dragkraften i 
väggar. Studien visar även att hus (Torpa, Orgelbänken) med högre längd/bredd-
faktor har lägre totala dragkrafter. Det skulle innebära att mycket smala hus skulle 
vara fördelaktigt ur stabiliseringssynpunkt vilket icke är trovärdigt. Det innebär att 
det är andra faktorer som ligger till grund varför objekten Torpa och Orgelbänken 
visar på låga totala dragkrafter. Båda objekten har långa stabiliserande väggpartier 
både längs och tvärs husen. De har små fönsteröppningar och ”korta” 
stabiliserande väggar tar även vertikal last.  
 
Sammanfattningsvis beror dragkrafter i förankringspunkter för stabiliserande 
väggar av: 
 

 Mängden väggar i olika riktningar 
 

 Möjligheten att i planlösningen utnyttja sig av stora väggskivor i fasader 
eller innerväggar.  

 
 Förmågan hos väggelementen att överföra krafter förbi öppningar. 

 
 Möjligheten till att utnyttja symmetriska planlösningar. 

 
 Val av bjälklagens huvudbärriktning 
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3. Detaljer och utredningar 
 
3.1 Brandstopp 
 
För ytterväggar i byggnader i brandklass Br1 ställer Boverkets byggnadsregler, 
BBR krav avseende brandspridning i väggen och längs fasaden. Två olika fall av 
uppkomst av brand kan vara aktuella, brand i lägenhet och utvändig brand, på 
grund av exempelvis brand i vegetation eller skräp på marken. Lägenheterna i 
aktuellt objekt har försetts med automatisk vattensprinkler och därmed begränsas 
brandspridning vid brand i lägenheter.  
 
BBR har i detta sammanhang inga formella krav avseende konsekvenserna av 
utvändig uppkomst av brand. För att minska risken och förhindra brandspridning 
längs luftspalten bakom fasadpanelen rekommenderas att den vertikala luftspalten 
mellan träpanelen och vindskyddet tätas. Det kan göras genom att använda 
brandstopp, se Figur 7. Rekommendationen är att den vertikala luftspalten bakom 
träpanelen tätas med horisontella perforerade stålplåtar med ca 30 % perforering.  
 

 
 
Figur 7  Brandstopp ovan fönster 
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3.2 Beräkning av inbränning i väggar av massivträ 
 
Inbränning i väggar av massivträ skyddade av gipsskivor typ Gyproc Protect F 
eller likvärdigt indelas i tre delar, fas före inbränning, inbränningsfas II, 
inbränningsfas III. Inbränningsfas III har två olika inbränningshastigheter. Första 
delen sker inbränning med högre hastighet på grund av hög temperatur och inget 
skyddande kolskikt. Efter att ett kolskikt på 25 mm bildats minskar temperaturen 
och därmed inbrännings-hastigheten. Överslagsberäkning ger en total inbränning 
för de tre faserna på ca 39 mm, se tabell nedan.  
 
 Tid Inbränningshastighet Inbränningsdjup 
Fas före 
inbränning 

0-29,1 min.  0

Fas II 29,1-59,1 min. 0,6x0,65=0,39 
mm/min 

30x0,39 = 11,7 mm

Fas III, del 1 59,1-69,1 min. 2x0,65=1,30 mm/min 10,2x1,3 = 13,3 mm
Fas III, del 2 69,1-90 min 0,65 mm/min 20,9x0,65 = 13,5 mm

   Total inbränningsdjup 38,5 mm
  
En mera ingående beräkning och beräkningsförutsättningar framgår i bilaga 3. 
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3.3 Fasadpanel 
 
Fasadpanelen i objektet ”Inre Hamnen” är utförd med många specifika detaljer. 
Generellt har panelen avslutats mot genomgående dekorlist, se Figur 8. Det ställer 
mycket höga krav på utförandet. Med exempelvis en täcklist fås en mera 
montagevänlig och ur fuktsynpunkt bättre lösning.  Fasaddetaljerna kan utformas 
på olika sätt och med mindre anpassningar kan livslängden för panelen ökas, 
bland annat genom att eftersträva hela brädor i fasaden. Där det inte är möjligt kan 
täcklister användas.  
 

 
Figur 8  Anslutning mot genomgående dekorlist  
 
För att fasadpaneler skall få en lång livslängd krävs ett antal faktorer, konstruktiv 
utformning, val av virke, val av målningsbehandling och kontroll och skötsel. 
 
För konstruktiv utformning gäller bland annat: 
- Fasaden bör utformas så att vatten som eventuellt tränger in kan ledas ut. Det 

kan ske med hjälp av plåtar, luftning mm. Panelens fuktkvot och risken för 
rötangrepp beror inte bara på hur stor mängd vatten som tas upp utan också på 
hur snabbt det upptagna vattnet kan torkas ut eller transporteras till partier som 
är så torra att de inte riskerar att angripas. 

 
- Ändträytor skall skyddas med vattenavvisande behandling. Generellt bör man 

vid utformning av fasaddetaljer minimera mängden ändträytor. För att minska 
risken för att fukt kapillärt sugs upp i ändträ. För att vatten inte skall bli 
hängande på en nedåtvänd yta kan den förses med droppnäsa eller lutas så att 
vattnet ”släpper” nära fasadytan. Behandling av underkant är dock viktigast 
för att skydda trämaterialet. 

 
- Uppåtvända träytor skyddas med avtäckning av plåt eller trä. 
 
- Ett minimum av skarvar bör eftersträvas. Springor mellan brädor i fasaden kan 

släppa in och hålla kvar vatten. Särskilt kritiskt är små springor, - ca 2 mm -  
som släpper in vatten men som är för små att möjliggöra en uttorkning. 
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- Stumskarvar ska ändträskyddas och bör om så är möjligt skyddas med 
täckbrädor. 

 
- Undvik att göra infästningar nära paneländar. För att undvika sprickbildning 

ska man spika minst 100 mm från änden av brädan. Vid kortare avstånd bör 
förborras.  

 
- Spika inte genom två brädor som skall kunna röra sig inbördes.    
 
 
 
3.4 Förtydligande, beräkning av snedställningskrafter 
 
Under projekteringen av husen har det diskuterats om snedställningskrafter och 
hur det skall betraktas. Nedan sammanställning är gjord med bland annat de 
riktlinjer som finns i Massivträhandboken. 
 
 
Byggnaden betraktas per breddmeter, vilket innebär att totalt sju stycken bärande 
väggar samverkar och ligger vinkelrätt mot horisontellt lastupptagande väggar. 
Byggnadens längd är 23,5 meter (inv. mått) och byggnadens bredd är 11,4 meter 
(inv. mått) 
 
Egenvikt för väggar är ca 0,8 kN/m2 och med höjden 2,6 meter fås 2,08 kN per 
längdmeter vägg och egenvikt för bjälklag är ca 1,25 kN/m2. 
Nyttig last (vindlast dimensionerande) uppgår till 0,5x1,0+1,5x0,33 för tre 
våningar och 0,5x1,0+0 för övriga våningar. Snölast för snözon 3 ger 
3,0x0,8x0,6=1,4 kN/m2

 
Total vertikal last Fv/plan, breddmeter 
 

breddmeter kN/vägg, 4,670,10,15,2325,15,2308,27
breddmeter kN/vägg, 51kN 515,254,16,05,25
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Laster:  P6b=27,6x1,3+0,39x5,6   =38    kN 
     P5b=17,22x1,3+0,51x5,6 =25,2 kN 
 P4b=16,34   …………..   =24,1 kN 
 P3b=14,79                        =22,1 kN 
 P2b=12,58………………=19,2 kN 
 P1b=12,72………………=19,4 kN               
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Generellt finns all information i massivträhandboken. Informationen bör 
eventuellt tydliggöras då snedställningskraften bidrar till ökade infästningar i 
grund och mellan våningar.  
 
 
   
 
3.5 Kontroll av indragen ångspärr 
 
Vid kasettbjälklagets upplag kommer ångspärren att placeras ungefär mitt i 
väggens tvärsnitt. Diskussioner har därför förekommit om tillräckligt stor del av  
delvärmeflödesmotståndet ligger på ångspärrens insida. En beräkning genom-
fördes  av värmeflödesmotståndet utförd som endimensionellt flöde och värden 
för Söderhamn används vilket bedöms vara på säkra sidan. 
 
Uppbyggnad av vägg inifrån:  95 mineralull  λ=  0,036 W/mK 
   45 trä    λ=  0,014 W/mK 
   ångspärr 
   70 mineralull,  λ=  0,036 W/mK 
   vindtät papp 
   luftspalt 
   25 träpanel,       λ=  0,14 W/mK 
 
 
Utomhusklimat: Söderhamn och 5-dygnsfraktil ger Te=-15,5 C och RF50=84 % 
Inomhustemperatur: 22 C 
Bedömt fukttillskott, υFT= 3 gr/m3

 
Z1/ZT=1 och υe= 3 gr/m3  ger υ= υe+ υFT=1,1+3=4,1 gr/m3

 
RFmax=80% 
 
4,1=0,80υS(T) ger υS(T)=5,1  vilket ger T=0,7 C     (tab. 91.6) 
 
0,7 =-15,5+(R1/RT)(22+15,5)  ger (R1/RT)= 0,39 
 
Det innebär att 1-0,39=0,61, alltså 61 % av värmeflödesmotståndet får ligga på 
ångspärrens insida. 
 
Värmeflödesmotstånd insida: 0,095/0,036+0,045/0,14= 2,96 
                                    utsida: 0,070/0,036+0,025/0,14= 2,12  
 
Beräkningen visar att av totala värmeflödesmotståndet ligger 58 % på insidan, 
vilket är acceptabelt. 
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3.6  Dimensionering för fortskridande ras, prefabricerade 
element av massivträ  
 
Enligt Boverkets konstruktionsregler från 2004 skall byggnadsverket utformas på 
sådant sätt att risken för fortskridande ras är ringa. Detta kan ske genom två sätt, 
antingen genom att konstruktionen motstår olyckslasten eller att en primär skada 
begränsas.  
 
I rådtext hänvisas till Boverkets handbok Svängningar, deformationspåverkan och 
olycklast. 
 
Enligt handboken Svängningar, deformationspåverkan och olycklast bör 
dimensioneringen utföras på sådant sätt att: enbart risken för personskador 
beaktas, d.v.s. stora deformationer tillåts  

- långtidseffekter beaktas ej 
- gäller för byggnadsdelar i säkerhetsklass III och i vissa fall 

även klass II 
- plasticering och gränslastteorier bör utnyttjas 
- membranverkan accepteras 
- lastomlagringar vid skador accepteras 

 
 
För att underlätta dimensionering har det framtagits förenklade regler som gäller 
under två villkor 
 
Villkor a) Byggnad 5-16 våningar 

- Byggnadens totalstabilitet kontrolleras efter en primär skada 
för aktuell lastkombination (lastkombination 6). 

- Det bör påvisas att det primära skadeområdet kan överbryggas 
genom alternativ bärning. 

 
Villkor b) För att förhindra fortskridande ras och minimera risken för nedfallande 
massor gäller 

- Bjälklagets olika delar skall kunna överföra en normalkraft (N)  
och en tvärkraft (T) motsvarande X kN/m 

- Motsvarande skall gälla för bärande väggar 
- Upplag mellan bjälklag och vägg skall kunna överföra X kN/m. 

 
Kraften X bestämd till 20 kN/m refererar till betongbjälklag med egenvikt 4 
kN/m2. Motsvarande för ett träbjälklag motsvarande med större spännvidd kan 
uppskattas till ca 0,751 kN/m2.  
 

 
1 Egenvikt bjälklag bärande del 
   Golvbeläggning      5 kg/m2

   Platta 73 mm         37 kg/m2  
   Balkar 42x220       10 kg/m2

   Balkar 66x180       12 kg/m2

   Isolering                  7 kg/m2

        Totalt                 71 kg/m2  
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Proportionellt inklusive vanlig nyttig last gäller för kasettbjälklagen 

T=N= kN/m 2,9
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Infästningen i alla riktningar för en knutpunkt bör för aktuella laster vara  
9,2 kN/m om beräkningen görs med förenklad metod. En totalanalys av 
prefabricerad trästomme förmåga att motstå fortskridande ras bör göras i ett nästa 
skede. Antalet beslag kan troligen minskas men även andra laster måste beaktas 
vid dimensionering av knutpunkter.     
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4. Uppföljning på byggarbetsplatsen 
 
4.1 Tidigare gjorda uppföljningar 
 
Litteratur 
Det finns dokumenterat ett antal undersökningar gällande fel i byggandet. I 
rapporten ”Kvalitetsfelskostnader i byggandet” har ett antal faktorer undersökts 
och sammanställts. I rapporten visar man på att kostnaden för felen uppgår till ca 
4,4 % av produktionskostnaden.  
Nästan en tiondel av arbetstiden åtgår till att åtgärda fel. En fjärdedel kan hänföras 
till projekteringsfel och ca en femtedel är arbetsutförande eller materialfel. 
 
Orsaken till felen är till 50 % beroende på bristande engagemang. Av 
projekteringsfelen svarar olämplig konstruktion och fel i samordning för över  
65 % av samtliga fel, se Figur 9. För materialleveranser utgör tillverkningsfel 
över 45 % av felen, se Figur 10.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9 Orsak till felkostnad, projektering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10 Orsak till felkostnad, materialleveranser 
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I rapporten redovisas även ett antal slutsatser bland annat 

 20 % av felen står för 80% av kostnaden 
 37 % av felen var enkla att upptäcka 
 Stabila beställarorganisationer 
 Långsiktiga relationer är fördelaktigt 
 Överväg kostnads- och tidsaspekter 
 Styr brukarens medverkan 
 Skärpt projekteringsstyrning 
 Samkörda projekteringsteam och arbetslag 
 Noggranna relationsritningar och uppdateringar 
 Visareutveckla lagbasmöten 
 Lyft fram individens betydelse 
 Utveckla mät- och informationshantering 
 Reducera oklarheter 

 
 
Rapporten baseras på uppföljningen sju stycken byggobjekt varav sex objekt var 
platsbyggda och ett objekt byggdes med prefabricerade betongelement och 
utfackningspartier i trä. Skillnaden mellan platsgjutna objekten och objektet med 
prefabricerade element var liten och med beaktande av underlaget kan inga direkta 
slutsatser görs gällande skillnaden mellan byggsätten.  
 
Objektet Inre Hamnen skiljer sig markant från ovanstående objekt. 
Prefabriceringsgraden är högre och omfattar i princip tätt hus. Byggmetoden är ny 
och för samtliga aktörer finns ett antal moment som är oprövade gällande både 
produktion och organisatoriska frågor.     
 
 
4.2 Uppföljning av hus 1 och 2 
 
4.2.1 Syfte 
Arbetet med uppföljningen av bygget i Inre Hamnen syftar till att finna 
möjligheter till förbättringar av byggande med prefabricerade massivträelement. 
Det görs genom att öka kunskapen och förståelsen för var och varför avvikelser 
uppkommer. Avvikelserna kan vara av arten direkta felaktigheter, skador, 
färgförändringar, ej överensstämmelse med handlingar mm. 
 
4.2.2 Avgränsningar 
Denna studie begränsas till de avvikelser som noterats på byggarbetsplatsen och 
bakomliggande källor har enbart bedömts utifrån den information som 
framkommit på arbetsplatsen. Undersökningen har också begränsats till de på 
byggarbetsplatsen levererade prefabricerade träelementen.  Undersökningen 
omfattar hus 1 och del av hus 2. 
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4.2.3 Metod 
Uppföljningen har genomförts genom utvärdering av den förteckning av 
avvikelser som samlats i en databas. Datainsamlingen har skett genom noteringar 
av platsledningen samt observatör som kontinuerligt följt produktionen. Såväl 
yrkesarbetare som arbetsledare och underentreprenörer har medverkat i studien. 
Varje fel har dokumenterats med noteringar och tillhörande bilder. Insamlingen av 
information har ej omfattat byggentreprenörens eller underentreprenörernas egna 
avvikelser. Intervjuer har gjorts med platsledning och berörda under-
entreprenörer. Arbetet har omfattat två stycken huskroppar. Båda husen är helt 
identiska gällande planlösningar och enbart med mindre skillnader i fasad-
utformning. 
 
Vid utvärdering av insamlad data tillämpades en indelning av avvikelserna i två 
delar. I del 1 jämförs totala antalet avvikelser mellan hus 1 och hus 2. 
Avvikelserna sammanställs med uppdelning på ett antal byggdelar, stomme, 
stomkomplettering, fasad-beklädnad och övrigt. I del 2 grupperas felen i fyra 
olika huvudgrupper, transport, projektering, ofullständig och tillverkningsfel och 
för byggdelarna bjälklag, ytter- och innerväggar samt fasadbeklädnad.      
 
 
4.2.4 Förekommande avvikelser 
Indelningen av avvikelser i grupper har baserats på ritningsunderlag och 
kännedom om bygget, byggprocessen samt tillverkning. Uppföljning bakåt i 
händelsekedjan har ej utförts i denna analys. Vid tveksamheter har avvikelserna 
noterats på fler än en grupp.  
  
Avvikelser vid tillverkning omfattar fel dimensioner, felaktigt monterade fönster, 
icke återkommande avvikelser i toleranser mm.  
   
Projekteringsfel omfattar olämpliga konstruktioner, samordningsfel, ofullständiga 
ritningar, felaktiga mått eller oklara ritningar. Exempel på projekteringsfel är 
”kortling saknas” och ”Vägg I5 mellan trapphus och förråd har regelavstånd c600 
i stället för c450”. 
 
Avvikelser i utförande omfattar resultat som ej överensstämmer med gällande 
underlag. Exempel på avvikelse i utförande är måttfel, fel dimensioner eller ej 
skyddat ändträ.  
 
Avvikelser vid transport eller montage omfattar avvikelser som uppkommit direkt 
i samband med transporter eller direkt vid montage.  
 
 
4.2.5 Beskrivning av byggobjektet 
Hela byggområdet omfattar fem stycken hus i trä om fem våningar samt vind med 
del av bostad och fläktrum och lägenhetsförråd. Bygget sker i 2 etapper där etapp 
1 omfattar hus 1 - 3 och etapp 2 omfattar hus 4 - 5. Tre av husen utförs med både 
bjälklag och väggar innehållande massivträskivor. Hus 4 och 5 utförs med 
bjälklag av massivträ och yttervägg av regelkonstruktion. Bygget genomfördes 
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under 2004 och 2005. 
 

Byggnaderna inrymmer 20 lägenheter per hus. Husen är försedda med en 
gemensam trapphall med hiss. Ytterväggar, bärande innerväggar och bjälklag 
prefabriceras och levereras till byggarbetsplatsen på lastbil. Allt montagearbete 
sker under ett heltäckande väderskydd. Ytterväggar kompletteras på byggplatsen 
med invändig gips och utvändiga hörnbräder. Bjälklagen kompletteras på 
byggplatsen med ett lager glespanel samt två lager gips. All innerväggar utom 
bärande innerväggar byggs på plats. I bjälklagen har horisontella ledningar, 
avlopp och ventilation, monterats i bjälklagselementen. Övriga installationer  görs 
på plats.    

 
Byggnader uppförs på totalentreprenad och genomförande-tiden per hus är ca 4 
månader.  
 

Lägenhetsfördelning per huskropp 
10 st 2 rok om 44,0 m2 
1 st 2 rok om 58,4 m2 
7 st 3 rok om 68,7 m2 
1 st 4 rok alt. 5 rok om 114,7 m2 
1 st.5 rok alt. 6 rok om 125,2 m2     
 

Figur 11  Hyreshusen i Sundsvall  
 
 
 
 
 
4.2.6 Totalt antal avvikelser och fördelning 
Hus 1 
Totalt i hus 1 har 107 fel eller avvikelser noterats, se Figur 12. Avvikelserna  
indelas i fyra huvudgrupper; avvikelser på del till bärande stomme, stom-
komplettering, fasadbeklädnad och övrigt. Avvikelser på innerväggar och fönster 
har sammanställts under beteckningen stomkompletteringar. Övriga avvikelser 
kan hänföras till transporter, yttertak, installationer, väderskydd och montage.    
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Figur 12.  Sammanställning och procentuell fördelning av avvikelser i hus 1  
 
 
 
Hus 2 
Totalt i hus 2 har hitintills noterats 41 fel eller avvikelser, se Figur . Noteringen 
av avvikelser omfattar avvikelser till och med våning 4.   
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Figur 13.  Sammanställning och procentuell fördelning av avvikelser i hus 2 
 
Avstämningen av avvikelsen för hus 2 omfattar inte hela huset och en direkt 
jämförelse med hus 1 kan därför bli felvisande. Under förutsättningen att antalet 
avvikelser per våningsplan är konstant är det stor sannolikhet antalet avvikelser 
för hus 2 minskar med ca 50%.  
 
Fördelningen av avvikelser per indelning stämmer väl överens mellan de båda 
husen. Den procentuella skillnaden inom varje gruppering är mindre än 5 %. 
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4.2.7 Fördelning av avvikelser per byggdel  
Totala mängden fel eller avvikelser uppgår för hus 1 till 107 stycken och för hus 2 
är antalet fel 41 stycken. Avvikelser på fasad är cirka 30-37% av samtliga fel, se 
Figur 14. För hus 1 är transportskador och ofullständig leverans en betydande del 
av avvikelserna på fasad. Till hus 2 har de avvikelserna åtgärdats och förkommer 
enbart i ringa omfattning.  
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Figur 14  Typ av avvikelser på fasadbeklädnad 
 
 
Totala mängden avvikelser hänförliga till ytter och innerväggar är 36 stycken för 
hus 1 respektive 14 stycken för hus 2. Ingen signifikant skillnad finns mellan hus 
1 och hus 2.  
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  Figur 15 Typ av  avvikelser på ytter- och innerväggar 
 
Totala mängden avvikelser hänförliga till bjälklag är 20 stycken för hus 1 
respektive 9 stycken för hus 2. Transportskador och ofullständig leverans har ej 
förekommit till hus 2.  
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Figur 16 Typ av avvikelser på bjälklag 
 
 
 
En total sammanställning av samtliga anmärkningar finns redovisade i bilaga 4.  
 
 
4.2.8  Slutsatser och diskussion 
Kunskapen om prefabricerade plana element i massivträ har ökat, även om det 
återstår mycket för att uppnå en kostnadseffektiv byggmetod. Helt klart är dock 
att det finns en stor potential för förbättringar och än större grad av prefabricering.  
   
Sammanställning över avvikelserna för hus 1 och hus 2 skall betraktas som en 
delrapport då insamlande av fakta kommer att pågå hela 2005.  
 
Fel i byggprocessen upptäcks alltför sent, så även i detta fall. Slutsatsen att totala 
mängden avvikelser har minskat från hus 1 till hus 2 kan nog fastställas, även om 
samtliga avvikelser inte förelåg vid skrivning av denna rapport.  
 
I rapporterna med avvikelser förekommer inga noteringar kring delar som på 
arbetsplatsen upplevts arbetskrävande som beslag och infästningsplåtar. Enbart 
felaktiga urfräsningar i massivelementen har noterats. I nedan stående förteckning 
har därför ett antal punkter tagits med som inte framkommit i 
avvikelserapporterna. 
 
Förbättring/klargörande av detaljlösningar: 
 

 Fel och avvikelser som kan hänföras till transporter eller att leveranser 
varit ofullständiga har minskat från 10-15 % av alla fel i hus 1 till noll fel 
hus 2. Det visar på att återföring av erfarenhet till tillverkare av elementen 



30 
 
 
 
 

fungerat väl. Både transportskador och ofullständiga leveranser har i detta 
fall varit enkla att åtgärda.  

 
 Mängden fel totalt har halverats till hus 2 vilket bör kunna anses vara  

normalt för ett byggobjekt. Små fel som omålade paneländar och fel 
dimensioner utgör 20-30 % av felen i hus 1. I hus 2 förekommer de felen i 
ringa omfattning och en klar förbättring kan ses för leveranser till plan 3-5 
i hus 1. 

 
 En stor del av felaktigheterna i hus 1 kan hänföras till fasaden. 

Felaktigheterna beror av komplicerad fasadutformning med stort antal 
försvårande detaljlösningar, sena leveranser av material och ej fullständiga 
ritningsunderlag till tillverkare. Orsakerna har arbetats bort till hus 2. En 
komplicerad fasadutformning ställer högre krav på toleranser och därmed 
längre inlärningstid.  

 
 Placeringen av beslag bör förenklas. Det kan ske genom att placera 

beslagen på mera arbetsvänlig höjd genom t.ex. placera beslagen på 
utsidan av kasettbjälklagen i stället för i takvinkeln. Beslagen bör också 
utformas så att montaget kan ske med mutter och bult i stället för 
spikbeslag.   

 
 
Denna del av rapporten har inriktats på teknik men det bör framhållas betydelsen 
av rätt attityd till uppgiften. I de tidigare genomförda studierna var parternas 
engagemang en av de viktigaste faktorerna för ett gott resultat.     
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  Bilaga 1   Sid 1
  

 Planlösningar       
       

Planlösning för hus 1-3, Inre Hamnen Sundsvall 
− Husen har fem våningar plus vindsvåning. Husens taklutning är ca 38 grader.  
− Husen har fyra lägenheter per plan, en mot vardera gaveln, och mellan dem finns två lägenheter med 

fönster mot ena långsidan. Mot den andra långsidan finns trapphuset och förråd.  
− Planlösningen har en invändig lägenhetsskiljande vägg längs huset, förskjuten i sidled. Tvärs huset 

finns tre lägenhetsskiljande väggar, varav två inte ligger i linje, utan är förskjutna i två olika lägen.  
− Husen har många fönster, de största öppningarna finns på ena långsidan, där inga väggskivor kan 

medräknas för stabiliseringen. 
Stabilisering 

 För att stabilisera för vind mot kortsidan användes den längsgående invändiga väggen 5 m, samt 
delar av längsgående ytterväggen, 3,1 + 1,4 m, samt dessutom gavelväggen och lägenhetsskiljande 
väggar tvärs huset för momentet på grund av osymmetrin. 

 För att stabilisera för vind mot långsidorna användes tre invändiga väggar 6 m, samt ytterväggar 6 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                            



  Bilaga 1:2 

Planlösning för hus 4,5  Inre Hamnen Sundsvall 
− Husen har fem våningar plus vindsvåning. Husens taklutning är ca 38 grader.  
− Husen har tre lägenheter per plan, en mot vardera gaveln, och mellan dem en lägenhet med fönster 

mot ena långsidan. Mot den andra långsidan finns trapphuset som är något förskjutet mot ena 
gaveln.  

− Planlösningen har en invändiga lägenhetsskiljande vägg längs huset, något förskjuten i sidled. Det 
finns en lägenhetsskiljande vägg tvärs huset, och en som inte ligger i linje, utan är förskjuten i två 
olika lägen.  

− Husen har många fönster, de största öppningarna finns på långsidorna.  
Stabilisering 

 För att stabilisera för vind mot kortsidan kan den längsgående invändiga väggen användas, och 
delar av ytterväggarna. 

 För att stabilisera för vind mot långsidorna finns tre längre invändiga väggar, samt ett antal kortare 
vid trapphuset, samt delar av ytterväggarna på var sida. 
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  Bilaga 1:3 

 

3.  Planlösning enligt förslag från Lindbäcks bygg 
− Husen har fyra våningar plus vindsvåning. Husens taklutning är ca 45 grader.  
− Husen har fyra lägenheter per plan, en mot vardera gaveln, och mellan dem två lägenheter med 

fönster mot ena långsidan. Mitt på den andra långsidan finns trapphus och uteplatser.  
− Planlösningen har två invändiga, parallella och delvis lägenhetsskiljande väggar längs huset. De 

lägenhetsskiljande väggarna tvärs huset ligger inte i linje, utan är förskjutna i tre olika lägen.  
− På gaveln finns stora öppningar mitt på väggen, och även på långsidorna finns de stora 

fönsterpartierna mitt på huset.  
Stabilisering 

 För att stabilisera för vind mot kortsidan kan de längsgående invändiga väggarna användas, samt 
stora delar av ytterväggarna. 

 För att stabilisera för vind mot långsidorna finns invändiga väggar, samt ytterväggar 3,1 m och 1,8 
m vid hörnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                            

 3



  Bilaga 1:4 

4.  Planlösning enligt förslag från PEAB 
− Husen har fem våningar plus vindsvåning. Husens taklutning är ca 43 grader.  
− Planlösningen är symmetrisk med fyra lägenheter, en i varje hörn. Trapphuset finns i husets mitt, 

2,7x7,5 m inkl. rak trappa.  
− Mitt i huset finns två långa lägenhetsskiljande väggar i samma linje längs huset.  
− Vid gavlarna är planlösningarna ganska öppna, med mycket fönster vid ytterhörnen. Enligt 

fasadritningarna varierar fönstren på långsidorna i lägen, så att det kan vara svårt att få 
sammanhängande väggskivor från grunden och uppåt.  
Stabilisering 

 För att stabilisera för vind mot kortsidan kan de längsgående invändiga väggarna användas, 9,5 
+6,5 m.  

 För att stabilisera för vind mot långsidorna finns två invändiga väggar 4,5 m, samt ev. 3 m, samt 
ytterväggar 1,8 m på var sida. 
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  Bilaga 1:5 

5.  Planlösning enligt förslag från Skanska 
− Husen har fem våningar. De här husen har platta tak, och därmed ingen vindsvåning med 

förrådsutrymmen, utan förråden finns inne i lägenheterna.  
− Planlösningen är symmetrisk med fyra lägenheter, en i varje hörn. Ett relativt litet trapphus finns i 

husets mitt, 2x5 m med u-trappa 2,2x2,2 m.  
− Mitt i huset finns två långa lägenhetsskiljande väggar i linje längs huset.  
− Ut mot gavlarna är planlösningarna rätt öppna, med mycket öppningar i gavelväggarna. Enligt 

fasadritningarna finns väggpartier med låga fönster på långsidorna, vilka eventuellt kan utnyttjas som 
väggskivor. 
Stabilisering 

 För att stabilisera för vind mot kortsidan kan de längsgående invändiga väggarna användas, 9,5 +9 m. 
 För att stabilisera för vind mot långsidorna finns några invändiga väggar 3,6 m, samt ytterväggar 2,3 m. 
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  Bilaga 1:6 

6.  Planlösning enligt Wälludden 
− Husen har fem våningar. Husens taklutning uppskattas till ca 20 grader.  
− Husen har inte rektangulär form, utan ena långsidan förskjuts i tre olika lägen. Mest fönster finns i 

hörn mot denna sida. 
− Husen har fyra lägenheter per plan, en mot vardera gaveln, och mellan dem två lägenheter med 

fönster mot ena långsidan. Mitt på den andra, hela långsidan finns trapphus.  
− Planlösningen har två invändiga, parallella och delvis lägenhetsskiljande väggar längs huset. Flera 

väggar tvärs huset ligger i linje.  
Stabilisering 

 För att stabilisera för vind mot kortsidan kan de längsgående invändiga väggarna användas, samt 
delar av ytterväggarna. 

 För att stabilisera för vind mot långsidorna finns invändiga väggar, samt delar av ytterväggar. 
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  Bilaga 1:7 

7.  Planlösning enligt Orgelbänken 
− Husen har avlång form, en tredjedel vinklad i förhållande till resten. Mest fönster finns i hörn med 

balkonger. 
− Husen har nio lägenheter per plan. Mitt på ena långsidan finns trapphus, och loftgångar därifrån.  
− Planlösningen har en lång invändig, lägenhetsskiljande väggar längs huset vid var ände. Flera 

lägenhetsskiljande väggar finns tvärs huset.  
Stabilisering 

 För att stabilisera för vind mot kortsidan kan de längsgående invändiga väggarna användas, samt delar av 
ytterväggarna. 

 För att stabilisera för vind mot långsidorna används invändiga väggar, samt delar av ytterväggar. 
 
 
 

 
                    

 

 7



  Bilaga 1:8 

 
8.  Planlösning enligt Solängsgläntan 
− Husen har fem våningar. Husens taklutning uppskattas till ca 22 grader.  
− Husen har formen av ett kors. 
− Husen har fem lägenheter per plan, två åt ena riktningen och en ivardera av de andra tre 

riktningarna. Trapphuset finns mitt i huset. 
− Planlösningen har en del invändiga, och delvis lägenhetsskiljande väggar längs och tvärs huset.  

Stabilisering 
 För att stabilisera för vind kan de invändiga lägenhetsskiljande väggarna användas, samt delar av 

ytterväggarna. 
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  Bilaga 1:9 

 

9.  Planlösning enligt Torpa 
− Husen har fem våningar. Lutningen på husens pulpettak uppskattas till ca 12 grader.  
− Husen har rektangulär form, och två likadana huskroppar är förbundna med trapphus och loftgångar. Mest fönster

finns på långsidorna. 
− Husen har två lägenheter per plan, en mot vardera gaveln.  
− Planlösningen har en invändig vägg, parallell längs huset. En lägenhetsskiljande vägg finns tvärs huset hela huset,

samt några kortare väggar.  
Stabilisering 

 För att stabilisera för vind mot kortsidan kan den längsgående invändiga väggen användas, samt delar av 
ytterväggarna. 

 För att stabilisera för vind mot långsidorna finns den lägenhetsskiljande väggen, samt stor del av ytterväggar. 
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  Bilaga 1:10 

 
10.  Planlösning enligt Kikaren 
− Husen antas ha fem våningar. Husens taklutning antas till 38 grader.  
− Husen har rektangulär form, men på ena långsidan sticker trapphuset ut lite grann. Mest fönster 

finns i hörn mot denna sida. 
− Husen har två lägenheter per plan, en mot vardera gaveln, och mellan dem vid ena långsidan finns 

trapphus.  
− Planlösningen har en invändiga, lägenhetsskiljande vägg tvärs huset mot trapphuset. 
− Stabilisering 
 För att stabilisera för vind mot kortsidan kan de invändiga väggarna användas, samt delar av 

ytterväggarna. 
 För att stabilisera för vind mot långsidorna kan läggenhetsskiljande väggen, samt delar av 

ytterväggar användas. 
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  Bilaga 1:11 

 

11.  Planlösning enligt Punkthus 
− Husen har fem våningar. Husens taklutning antas till ca 38 grader.  
− Husen har kvadratisk form, med samma totala yta som Sundsvalls-husen. Mest fönster finns i 

hörnen. 
− Husen har fyra lägenheter per plan, en mot varje hörn. Trapphuset finns i husets mitt. 
− Planlösningen har två invändiga, parallella och lägenhetsskiljande väggar i båda riktningarna. 

Stabilisering 
 För att stabilisera för vind mot kortsidan kan de invändiga väggarna användas, samt delar av 

ytterväggarna. 
 För att stabilisera för vind mot långsidorna kan de invändiga väggarna användas, samt delar av 

ytterväggarna. 
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               Bilaga 2  
 
Modeller för stabilitetsberäkningar 
 
 
Vind mot kortsida  
 
1. Sammanfattning  
Några olika beräkningsmodeller har testats för att få fram reaktionskrafter för den 
stabiliserande skivan. En skiva med 5 m bredd får större reaktionskrafter än en skiva med 9 m 
bredd. Skiva beräknad med FEM, enkel modell låst i två punkter, ger samma vertikala 
upplagsreaktioner som den förenklade beräkningen. Den horisontella reaktionen är dock något 
större, eftersom ingen hänsyn har tagits till friktionen.  
 
För skiva med bredden 5 m ger en detaljerad FEM-beräkning med kontaktelement under 
skivan något mindre horisontell reaktion i den låsta punkten, eftersom övrig horisontell last 
tas genom friktion vid kontaktytan. Den vertikala reaktionskraften (drag) blir dock något 
större, eftersom kontaktytan på tryckta sidan blir ca 1,2 m lång, vilket ger en kortare inre 
hävarm.  
 
Även för skiva med bredden 9 m ger en detaljerad FEM-beräkning med kontaktelement under 
skivan något mindre horisontell reaktion i den låsta punkten, eftersom övrig horisontell last 
tas genom friktion vid kontaktytorna. Den vertikala reaktionskraften (drag) blir dock något 
större. Kontakt erhålls vid båda sidor av dörren vid den tryckta skivänden. Störst vertikal 
reaktion (tryck) fås vid den inre skivdelen, men nästan lika stor reaktion fås vid yttre delen. 
Kontakytornas längd är ca 1,0 m vid inre skivdelen respektive 0,6 m vid ytterdelen. Stången 
som binder ihop under dörren vid den dragna skivänden får lägre krafter än för den enkla FE-
modellen. 
 
En alternativ modell, där väggskivan har låsts i horisontell riktning vid båda dörrarna, ger 
mindre horisontell reaktion i den låsta punkten, och i stället erhålls reaktionskrafter vid 
dörrarna på sidan mot den inre skivan. Vertikala reaktionen (drag) i den låsta punkten är 
ungefär som i förra modellen. Störst vertikal reaktion (tryck) fås vid yttre delen, men nästan 
lika stor reaktion fås vid den inre skivdelen. Kontakytornas längd är ca 0,6 m vid ytterdelen 
respektive 0,8 m vid inre skivdelen. Stängerna som binder ihop under dörrarna får ingen 
dragkraft, eftersom väggen är låst i stängernas riktning.  
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2. Hel väggskiva, 5 m bred 
 
 
2.1. Förenklad beräkning  
Modell: Hel väggskiva  
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Floor n 

Rvncompr 
Rvntension 

 h 
+/- Mn 

Qack 
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Floor n+1 

ack. Fhn 

Plan 1 
Lf 1:Vind huvudlast med reducerad egentyngd 0,85    
 
Indata:        
Mn (kNm) 2377,3       
ack Fhn (kN) 279,5       
Q ack (kN) 112,4       
L (m) 5 m       
Friktionskoeff. 0,2       
 
Resultat:        
Ffr (kN) = Q ack *  Friktionskoeff. =  22,48 
     
Rvncomp.(kN) = Mn / L + Q ack / 2 =    531,7     
Rvntension (kN) = Mn / L - Q ack / 2  =   419,3     
Rhn (kN) = ack Fhn - Ffr =   257,0    
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2.2. FEM-beräkning, enkel 
Modell: Hel väggskiva infäst i två punkter A och B  
(A= låst i xyz-riktn., B= låst i yz-riktn.) 
   
Indata 
       
 5 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometrisk modell             FE-modell  
 
Laster 
Läge Horisontell  

last (kN) 
Vertikal  
Last (kN/m) 

Ök vägg 5  72,6 1,3 
Ök vägg 4  56,6 4,6 
Ök vägg 3  50,0 4,6 
Ök vägg 2 41,1 4,6 
Ök vägg 1 33,1 4,6 
Uk vägg 1 26,1 2,9 
 

 
Finita element  
Typ: Ytelement 
Tjocklek: 0,095 m 
Storlek:  0,2x0,2 m 
Materialriktning: Vertikalt = x 
Material: Wood 
     Ex: 8700 MPa 
     Ey, Ez: 4300 MPa 
     νxy,νxz: 0,25 
     νyz: 0,4 
     Gyz: 50 MPa 
     Gxy, Gxz: 500 MPa 

  
 

 
 

 
Resultat 
 
Max deformation  
Riktning Deformation 

(mm) 
Totalt  68,6 
x-riktn  68,1  
x-riktn nedtill   8,8 
y-riktn   8,6 
 
Upplagsreaktioner  
Läge Horisontell  

(x-riktn) (kN) 
Vertikal  
(y-riktn) (kN/m) 

A (nod 13)  -280 -419 
B (nod 10)  - 532 

Deformation 

2,9 m 

2,9 m 

2,9 m 

2,9 m 

2 5 m

y 

x 
BA 
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2.3. FEM-beräkning, detaljerad alt. 1 
Modell: Hel väggskiva infäst i en punkt (A= låst i xyz-riktn.) och med kontaktelement (och fjädrar) 
mellan väggen och noder, som är låsta i xyz-riktning, på övre kanten på grundelement  
 
 
Indata 
 
 

                                           

5 m 

2,9 m 

2,9 m 

2,9 m 

2,9 m 

Geometrisk modell                 FEM-modell   
 
 
Laster 
Läge Horisontell  

last (kN) 
Vertikal  
Last (kN/m) 

Ök vägg 5  72,6 1,3 
Ök vägg 4  56,6 4,6 
Ök vägg 3  50,0 4,6 
Ök vägg 2 41,1 4,6 
Ök vägg 1 33,1 4,6 
Uk vägg 1 26,1 2,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finita element  
Typ: Ytelement 
Tjocklek: 0,095 m 
Storlek:  0,2x0,2 m 
Material (vägg): Wood (ortotropt) 
Materialriktning: Vertikalt = x 
     Ex: 8700 MPa 
     Ey, Ez: 4300 MPa 
     νxy,νxz: 0,25 
     νyz: 0,4 
     Gyz: 50 MPa 
     Gxy, Gxz: 500 MPa 
Material (grund): Steel (isotropt) 
     Ex: 206800 MPa 
Fjäder-element Linjär fjäder 
     styvhet x-riktn:  1 N/m 
     styvhet y-riktn  2 N/m 
Kontaktelement (Gap): 0 mm distans 
     friktion: 0,2 

 

2 5 m

y 

x BA 

 4



Resultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deformation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Spänning vertikalt vid höger kant 

B B B B
B B B B

 
        
 
Max
Rikt

Tota
x-rik
x-rik
y-rik
 
Upp
Läge

A (n
B1 (
B2 (
B3 (
B4 (
B5 (
B6 (
B7 (
B8 (

 

 Upplagsreaktioner 

                    (Max tryck=blå=16,6 MPa)  

                                                                     

 deformation  
ning Deformation 

(mm) 
lt  49,9 
tn  48,8  
tn nedtill   0,2 
tn 10,5 

lagsreaktioner  
 Horisontell  

(x-riktn) 
(kN) 

Vertikal  
(y-riktn) 
(kN/m) 

od 13)  -185 -464 
nod 10)  -22,5 112,6 
nod 5678) -14,4 156,8 
nod 5680) -20,3 117,4 
nod 5682) -17,4 86,9 
nod 5684) -12,2 61,1 
nod 5686) -7,3 36,4 
nod 5688) -1,0 4,9 
nod 5690) ≈0 ≈0 

x-riktn:-95,1 kN 
y-riktn:576,1 kN 
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3. Hel väggskiva med dörrar, totalt 9 m bred 
 
 
3.1. Förenklad beräkning 
Modell 1: Hel väggskiva  
 
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Plan 1 
Lf 1:Vind huvudlast med reducerad egentyngd 0,85    
 
Indata:        
Mn (kNm) 2377,3       
ack Fhn (kN) 279,5       
Q ack (kN) 202,3       
L (m) 9 m       
Friktionskoeff. 0,2       
 
Resultat:        
Ffr (kN) = Q ack *  Friktionskoeff. = 40,46 
     
Rvncomp.(kN) = Mn / L + Q ack / 2 =    365,3     
Rvntension (kN) = Mn / L - Q ack / 2  =   163,0     
Rhn (kN)     = ack Fhn - Ffr =                 239,0 
 

Floor n+1 

Rhn 
Floor n 

 h 

Rvncompr 
Rvntension 

ack. Fhn 

Rvncompr 
Rvntension 

 L 

+/- Mn 

Qack 
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3.2. FEM-beräkning, enkel 
Modell: Hel väggskiva med öppningar, infäst i två punkter A och B (A= låst i xyz-riktn., B= låst i 
yz-riktn.). Nedre dörröppningar hopfästa vid underkant med stänger (I och II) 
 
Indata 
 

                                      

9 m 

2,9 m 

2,9 m 

2,9 m 

2,9 m 

Geometrisk modell                  FEM-modell   
 
Laster 
Läge Horisontell  

last (kN) 
Vertikal  
Last (kN/m) 

Ök vägg 5  72,6 1,3 
Ök vägg 4  56,6 4,6 
Ök vägg 3  50,0 4,6 
Ök vägg 2 41,1 4,6 
Ök vägg 1 33,1 4,6 
Uk vägg 1 26,1 2,9 
 
 
 

Finita element  
Typ: Ytelement 
Tjocklek: 0,095 m 
Storlek:  0,2x0,2 m 
Materialriktning: Vertikalt = x 
Material: Wood 
     Ex: 8700 MPa 
     Ey, Ez: 4300 MPa 
     νxy,νxz: 0,25 
     νyz: 0,4 
     Gyz: 50 MPa 
     Gxy, Gxz: 500 MPa 
Stänger: Φ100, Steel 

Resultat 
 
Max deformation  
Riktning Deformation 

(mm) 
Totalt  43,2 
x-riktn  44,3  
x-riktn nedtill 18,6 
y-riktn   1,4 

 
 
Stångkrafter  
Riktning Kraft (kN) 
Stång I  175  
Stång II 69 

 
Upplagsreaktioner  
Läge Horisontell  

(x-riktn) (kN) 
Vertikal  
(y-riktn) (kN/m) 

A (nod 7643)  -280 -165 
B (nod 7649)  - 363 

                        
        Deformation 

2,5 m 
y 

I II x BA 
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3.3. FEM beräkning, detaljerad alt. 1 
Modell: Hel väggskiva infäst i en punkt (A= låst i xyz-riktn.) och med kontaktelement (och fjädrar) 
mellan väggen och noder, som är låsta i xyz-riktning, på övre kanten på grundelement. Nedre 
dörröppningar hopfästa vid underkant med stänger (I och II) 
  
Indata 
 
 

9 m 

                                                                                            
 2,9 m 

 
 2,9 m 

 
 
 

2,9 m 

 
 

2,9 m 
y 

 
 

x  A B
 

2,5 m

Geometrisk modell                                                 FEM-modell                              
 
  
 
 
Laster 
Läge Horisontell  

last (kN) 
Vertikal  
Last (kN/m) 

Ök vägg 5  72,6 1,3 
Ök vägg 4  56,6 4,6 
Ök vägg 3  50,0 4,6 
Ök vägg 2 41,1 4,6 
Ök vägg 1 33,1 4,6 
Uk vägg 1 26,1 2,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finita element  
Typ: Ytelement 
Tjocklek: 0,095 m 
Storlek:  0,2x0,2 m 
Material (vägg): Wood (ortotropt) 
Materialriktning: Vertikalt = x 
     Ex: 8700 MPa 
     Ey, Ez: 4300 MPa 
     νxy,νxz: 0,25 
     νyz: 0,4 
     Gyz: 50 MPa 
     Gxy, Gxz: 500 MPa 
Material (grund): Steel (isotropt) 
     Ex: 206800 MPa 
Fjäder-element Linjär fjäder 
     styvhet x-riktn:  1 N/m 
     styvhet y-riktn  2 N/m 
Kontaktelement (Gap): 0 mm distans 
     friktion: 0,2 
Stänger: Φ100, Steel 
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Resultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deformation              Spänning vertikalt vid tryckt kant 
               (Max tryck=blå=9,3 MPa)  
                                                                            Förskjutning 6,5 mm i x-ritkningen, tryckt kant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B7

 
 
 
 
 
Max deformation  
Riktning Deformation 

(mm) 
Totalt  30,5 
x-riktn  30,2  
x-riktn nedtill   6,5 
y-riktn   4,5 
 
Stångkrafter  
Riktning Kraft (kN) 
Stång I  93,3  
Stång II -11,8 
 
 
 
 
 
 

Upplagsreaktioner  
Läge Horisontell  

(x-riktn) 
(kN) 

Vertikal  
(y-riktn) 
(kN/m) 

A (nod 7643)  -195 -228 
B1 (nod 8935)  -11,9 59,9 
B2 (nod 8940) -14,7 73,7 
B3 (nod 8942) -9,4 46,9 
B4 (nod 8944) -4,6 23,4 
B5 (nod 8946) ≈0 ≈0 
B6 (nod 8948) ≈0 ≈0 
B7 (nod 8958) -11,5 57,5 
B8 (nod 8960) -12,3 61,6 
B9 (nod 8962) -8,5 43,1 
B10 (nod 8964) -6,0 30,4 
B11 (nod 8966) -3,9 19,9 
B12 (nod 8968) -1,8 9,2 
B13 (nod 8970) ≈0 ≈0 
 

Upplagsreaktioner 

B3 B1
B2B4

B5
B6B8

B9
B10

B11B13
B12

x-riktn:-40,6 kN 
y-riktn: 203,9 kN 

x-riktn:-44,0 kN 
y-riktn:221,7 kN 
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3.4. FEM beräkning, detaljerad alt. 2 
Modell: Hel väggskiva infäst i en punkt (A= låst i xyz-riktn.) och med kontaktelement (och 
fjädrar) mellan väggen och noder, som är låsta i xyz-riktning, på övre kanten på 
grundelement. Nedre dörröppningar hopfästa vid underkant med stänger (I och II), samt låsta i 
x-riktn. 
  
Indata 
 
Laster och element är samma som i alt. 1. 
Fyra upplagspunkter, vilka är låsta i x-riktningen, har tillkommit vid sidan av dörrarna i 
nedersta planet. 
 
Resultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deformation              Spänning vertikalt vid tryckt kant 
                  
  
 
 
 
 
 
Max deformation  
Riktning Deformation 

(mm) 
Totalt  27,6 
x-riktn  27,1  
x-riktn nedtill   ≈0 
y-riktn   5,4 
 
 
 
Stångkrafter  
Riktning Kraft (kN) 
Stång I  93,3  
Stång II -11,8 
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D2 
D1 

 
 
 
Upplagsreaktioner  
Läge Horisontell  

(x-riktn) 
(kN) 

Vertikal  
(y-riktn) 
(kN/m) 

A (nod 7643)  -90,2 -220 
D1 (nod 114)    3,6 - 
D2 (nod 123) -54,8 - 
D3 (nod 118) -77,3 - 
D4 (nod 127)   -2,3 - 
B1 (nod 8935)  -13,9 69,5 
B2 (nod 8940) -8,5 83,0 
B3 (nod 8942) -9,8 48,8 
B4 (nod 8944) -2,9 14,4 
B5 (nod 8946) ≈0 ≈0 
B6 (nod 8948) ≈0 ≈0 
B7 (nod 8958) 0 85,0 
B8 (nod 8960) -10,7 53,8 
B9 (nod 8962) -7,1 35,3 
B10 (nod 8964) -4,3 21,2 
B11 (nod 8966) -1,3 6,5 
B12 (nod 8968) ≈0 ≈0 
B13 (nod 8970) ≈0 ≈0 
 
 

x-riktn:-35,1 kN 
y-riktn: 215,7 kN 

B B
BB

BD3 D4 B
BB

B
B1

B11B13A B12

Upplagsreaktion

x-riktn:-23,4 kN 
y-riktn:201,8 kN 
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  Bilaga 3   

Beräkning av inbränning i väggar av massivträ, Inre Hamnen 
Sundsvall 
 
1 Allmänt 
 
1.1 Förutsättningar:  Beräkning utförd enligt handbok ”Brandsäkra trähus 2”. 
             För beräkningen antas endimensionell inbränning 
 
1.2 Konstruktion: Inifrån: 15 mm gipsskiva typ GF , skruv l=57 mm 
               95 mm limmad flerskiktsskiva  
               170 mm isolering, reglar 45x170 c600 
                9 mm utvändig gips eller vindtät papp 
                Fasadpanel  
 
 
 
1.3 Ingångsdata: Krav 90 minuter 
  Grundvärde inbränningshastighet,  β0=0,65 mm/min  
 
 
 
1.4 Bestämning av skyddstid, tch och nedfallstid, tf 

mm iek skivtjockl nominell 

min 1,29144,158,2146,2

p

pch

h

ht =−⋅=−=
 

tf =59,6 min enligt tabell 6.4 
 
 
1.5 Bestämning av ta
För tch< tf gäller ekvation 6.36 enligt ”Brandsäkra trähus 2” 
 

.min8,70
470,0

65,0723,0)1,296,59(25

470,065,0723,0
723,04,15018,01018,01

2
)(25

022

2

2

02

=
⋅⋅−−

=

=⋅==

=⋅−=−=

−−
=

a

p

f
chf

a

t

k
hk

t
ktt

t

ββ

β
β

 

 
 
 
 
 

  Sid 1  



  Bilaga 3   

 
1.6 Bestämning av inbränning, dchar 
 
För t>ta gäller: 

min 5,37)8,7090(65,025)(25 0 =−+=−+= achar ttd β  
 
 
 
2. Kontroll av kvarstående bärförmåga efter 90 minuters brand 
 
2.1 Allmänt 
Efter 90 minuters brand återstår ca 57 mm trä. Två skikt stående brädor och ett skikt liggande 
brädor. Det stående skikt som ligger närmast brandhärden har en betydande nedsättning i sin 
bärförmåga.  
 
Bärförmågan hos återstående skikt kan betraktas enligt följande alternativ 
 
Alt. 1) Ovanliggande bjälklag och väggar kommer vid en brand avlastas ner på underliggande 
massivträvägg. De vertikala krafterna förutsätts tas upp av resttvärsnittets stående skikt. Skiktet 
mot isoleringen kommer att vara helt intakt och hållfasthetsnedsättningen på grund av temperatur 
kan anses vara låg. Genom att enbart medräkna ett stående skikt som lastupptagande för 
vertikallast och ytterväggens utanpåliggande reglar 45x170 antas ta upp all horisontell kraft.     
 
Alt. 2) Enligt Eurocode 5 får full hållfasthet tillgodoräknas konstruktionen om tvärsnittet 
reduceras med 7 mm. Detta gäller för ett homogent tvärsnitt. Väggelementet består av tvärgående 
och stående brädor och där elementets styvhet och bärighet är beroende på väggens återstående 
tvärsnitt. Det innebär att en minskning med 7 mm är på osäkra sidan. Genom att öka 
inbränningsdjupet med ytterligare 40 % till 10 mm anses beräkningen göras på säkra sidan. 
 
 
 
2.2 Last 
Kontroll görs i brottgränstillståndet 
Nyttig last betraktas som huvudlast. Kontroll görs av väggdel i bottenplan. 
Halva spännvidden för bjälklag är ca 3,0 meter. Last från fem våningsplan medräknas.  
 
Lastkombination 7: 

akkk QQG ++ ψ0,10,1  
Snölast:  medverkande lastyta 3 m2 ger                 3,0 m2  x 2,06 kN/m2 = 6,1 kN  
Egenvikt vägg:                           2,9 m x 0,84 kN/m2 x 5 vån = 12,2 kN 
Egenvikt bjälklag:                                3 m x1,25 kN/m2 x 5 vån= 18,7 kN 
Nyttig last bunden:                           3 m2 x1,0 x 0,5 kN/m2 x 5 vån=7,5 kN 
Nyttig last fri :              3 m2 x 1,0 x 0,33 x 1,5 kN/m2 x 3 vån =4,4 kN 
 

                                      Totalt: 49 kN/m  
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Vindlast 
Vindlast bottenplan 0,92x0,25=0,23 kN/m2 vilket ger Smd= 2,92x0,23/8=0,24 kNm 
 
 
 
2.3 Kontroll av alternativ 1 
Enbart yttersta skiktet av elementet tar tryckkrafter. Knäckning av skiktet motverkas av reglar 
45x145 mm, se ritning sektion vägg.  
 
Kontroll av tryckspänning i skiktet 
fck=18 Mpa  ger tillåten last Rd= 0,019x18000=342 kN   > Scd=49 kN  OK 
 
 
Kontroll av böjspänningar 
Reglar 45x145 c600 
 
Smd= Pxe + vindlast = 49x0,07 + 0,24= 3,67 kNm  
 

OK!    SkNm 7,4
6,0

1
6

145,0045,01018
6,0

1
6 md

2
32 >=⋅

⋅
⋅=⋅=

bhfR mdmd  

 
 
Kontroll kombination tryck och böjning 
 
Andra ordningens effekter beaktas genom ett tillägg på Smd med 10 % 
 

OK!                 0,184,0
342
41

7,4
11,31,1

<=+
⋅

=+
cd

cd

md

md

R
S

R
S  

 
Kontroll enligt alternativ 2 erfodras ej 
 
 
 
Alternativ 2 (lägenhetsskiljande vägg utan uppstyvande reglar) 
Efter brand i 90 minuter återstår ett stående skikt intakt , ett liggande skikt intakt och ett stående 
skikt med tjockleken 19 mm. Hänsyn tas till minskade hållfasthets- och styvhetsvärden genom att 
minska.   effektiva tjockleken med 10 mm. Tre skikt (19+19+9 mm) återstår. 
 
Enligt Massivträhandboken kan följande karakteristiska värden användas Ek=8700 Mpa, fck=8 
Mpa för tvärsnitt utan temperaturpåverkan. Anpassning av elasticitetsmodulen till tvärsnitt efter 
brand samt kontroll av knäckning ger Rd=10 kN/meter. 
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Bilaga nr 4:1                  sida 1(19) 

  Byggnad: Datum: Sign: 

  Hus 1 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-07-23 AG 
 
 
 
 

Beskrivning av avvikelser 

Nr 1: Ventilationskanaler felmonterade. Ska 
vara >30 mm från brännbart material  

Nr 2: Vertikala reglar begränsar öppning i 
horisontellt schakt 

Nr 3: Fel slätspontpanel Nr 4: Obehandlat ändträ 

Nr 5: Vertikala lister är delvis omålade eller 
bristfälligt målade 

Nr 6: Brandstopp saknas vid underkant på 
panel 

Nr 7:Spikar är inslagna för långt och medför 
synligt omålat trä 

Nr 8: Väggar delvis isolerat med "spillbitar" 

Nr 9: Lösa panelbitar är för hårt fastspikade 
på vägg 

Nr 10  Urslag ur panel efter kapning på 
fabrik. 

Nr 11: Fel panel och färg på knutar Nr 12: Fel dimension på hörnlister vid knutar 

Nr 13: Fel mått på löst levererad panel. Nr 14: Fel färg på hörnlist 

 

Nr 15:Lister/panel misstämmer vertikalt 
mellan plan 1 och 2. 

Nr:16 Bristande överlapp på 
vindskyddspapp. 

 

Nr 17: Defekt panel pga. kvist o dyl. 

 

Nr 18: Fönsterluckor ska ej ha vertikal 
dekorlist 

 

Nr 19: Vertikal list mellan paneltyper saknas 
delvis på vinge 

Nr 20: Stora springor mellan list och 
slätspont 

Nr 21: Omålad panel vid insågning 
droppbleck. 

Nr 22: Måttfel på väggblock. 

 

Nr 23: Sönderkapad panelbräda vid 
fönsterbleck 

 

Nr 24: För korta dropp- och fönsterbläck. 
Har böjts till på fabrik för att få full täckning. 

 

SP Trätek, Skellefteå 



Bilaga nr 4:1                  sida 2(19) 

  Byggnad: Datum: Sign: 

  Hus 1 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-07-23 AG 
 
 
 
Nr 25: Snett inmonterade fönster 

 

Nr 26: Urfräsning för fästplåtar misstämmer. 

 

Nr 27: Bjälklagselement är för kort 

 

Nr 28: För snävt uttag i vägg för dragstag 

 

Nr 29: Nötningsskador på väggblock efter 
transport. 

Nr 30: Slätspont livar ej på block. 

Nr 31: Vindskyddspapp synlig mellan panel 
och dekorlist. 

Nr 32: Gavel mot söder plan 2 utan brun 
panel 

 

Nr 33: Slätspont livar ej på block, bild 171 

 

Nr 34: Vägg I5 mellan trapphus och förråd 
har regelavstånd c600 i st f 450 

 

Nr 35: Urfräsning misstämmer 

 

Nr 36: Borttagning av flisor för att kunna 
ställa ner blocken,   

  

 

Nr 37: Plan 4 övre fönsterbläck räcker ej till, 
bild 673. 
 

Nr 38: D1 YV 207 får ej plats i bef. 
urfräsning, bild 589 
 

SP Trätek, Skellefteå 



Bilaga nr 4:1                  sida 3(19) 

  Byggnad: Datum: Sign: 

  Hus 1 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-07-23 AG 
 
 
 

Nr 39: D1:or får ej plats i bef. urfräsning 
gäller alla plan (S & N-väggar), bild 592. 

Nr 40: Dörrsmyg fel längd plan 1 och 2, bild 
598 

Nr 41: Plasten räcker inte till, bild 593 Nr 42: Spikregel och hörnbräda är för långa, 
bild 594. 

SP Trätek, Skellefteå 



Bilaga nr 4:1                  sida 4(19) 

  Byggnad: Datum: Sign: 

  Hus 1 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-07-23 AG 
 
 
 

Nr 43: Urkapning av D1vägg 216, bild 595. Nr 44: Urkapning av D1vägg 206, bild 596. 

Nr 45: Vägg går bara att koppla på ett ställe, 
bild 599 

Nr 46: Kortlingar saknas, bild 600 

 

SP Trätek, Skellefteå 



Bilaga nr 4:1                  sida 5(19) 

  Byggnad: Datum: Sign: 

  Hus 1 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-07-23 AG 
 
 
 
  

Nr 47: Trasigt bjälklag vid leverans, bild 
604, 605, 607  

 

Nr 48: Bjälklag för kort, bild 609 

 

Nr 49: Urtag för balk saknas. Gäller detta 
alla plan? bild 610 

 

Nr 50: Tryckskador på bjälklag, förekommer 
på flera ställen, bild 611 

 

SP Trätek, Skellefteå 



Bilaga nr 4:1                  sida 6(19) 

  Byggnad: Datum: Sign: 

  Hus 1 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-07-23 AG 
 
 
 

 

Nr 51: Hörnpanel för lång, plats för nästa 
vägg måste finnas, bild 613. 

 

Nr 52: Transportskada, bild 614 

 

Nr 53: Urkap D1, bild 615-618 Nr 54: Vattenskada vid lev. Balk till trapp 

SP Trätek, Skellefteå 



Bilaga nr 4:1                  sida 7(19) 

  Byggnad: Datum: Sign: 

  Hus 1 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-07-23 AG 
 
 
 

Nr 55: Transportskada på vagnstycke, bild 
624. 

Nr 56: Diff. i höjd mellan bjälklag. Går ej att 
få ihop, bild 625. 

 
Nr 57: Tryckskador på bjälklag av 
spännband 6 st. bild 626, 629 

Nr 58: Skada i golv, bild 627, 628 

SP Trätek, Skellefteå 
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  Byggnad: Datum: Sign: 

  Hus 1 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-07-23 AG 
 
 
 

 

Nr 59. Diff. på bär.stomme. Kompl. M. ett 
lager gips på var sida för att klara brand, bild 
632. 

Nr 60: Med lev. Not har fel dim. för att passa 
spont, bild 633. 

Nr 61: Misspass för trälister i Y-vägg, bild 
596 

 

Nr 62: Ytterv. fel i längd ca 10mm, bild 590-
592 

 

SP Trätek, Skellefteå 
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  Byggnad: Datum: Sign: 

  Hus 1 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-07-23 AG 
 
 
 

Nr 63: Väggreglar med cc 600 är fel. C 450 
är det rätta., bild 635 

 

Nr 64: Plan 4 flera fel på plåtbläck när det 
gäller utförande., bild 636, 637 

 

Nr 65: IV 308, skillnad på block, bild 
638,639. 

Nr 66: Extra kortlat, bild 641,642 
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  Hus 1 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-07-23 AG 
 
 
 

Nr 67: Kompl. av diff. Spärr för alla YV 
mellan plan, gäller även vindpapp, bild 644. 

Nr 68: Glesreglar för långa vid lev., bild 646 

 

 

Nr 69: Skada i golv vid lev., bild 647-649 Nr 70: Not klyvs för att få ihop bjälklag, bild 
650-652 
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  Byggnad: Datum: Sign: 

  Hus 1 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-07-23 AG 
 
 
 

Nr 71: Spont för grund, bild 653 Nr 72: Skada på golv vid lev, bild 654 

 
Nr 73: Plan 4 springa i golv. Bjälklaget har 
ej pressats samman tillräckligt, bild 655,656. 

 

Nr 74: Balkongbjälklag MBK 11 en bräda 
har för liten dim. på höjd och längd, 14 sep. , 
bild 657 
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  Byggnad: Datum: Sign: 

  Hus 1 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-07-23 AG 
 
 
 
Nr 75: Bjälklag MBK 11 är för tajt längs 
med YV 304. Ta bort 10 - 15 mm . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nr 76: Undre fönsterbläck skadat vid 
transport. Byte krävs, bild 659,660,666 

 
Nr 77: Nöt skada efter distansregel, bild 661, 
664, 665 

Nr 78: Skada på vägg, bild 662 
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  Byggnad: Datum: Sign: 

  Hus 1 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-07-23 AG 
 
 
 

Nr 79: Urtag för D1 dragbeslag misstämmer, 
gäller alla ytterhörn YT-vägg., bild 663 

Nr 80: Övre fönsterbläck ej fackmässigt 
utfört, detta gäller för många., bild 668, 669 

 

Nr 81: Undre fönsterbläck ej fackmässigt, 
bild 670,671 

Nr 82: Överbläck når ej fram på båda 
sidorna, bild 672,673  
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  Hus 1 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-07-23 AG 
 
 
 

Nr 83: Spikregel är i rätt läge på ene sidan 
men ej på den andra mellan plan 3 o 4, bild 
674 

Nr 84: Knutbrädorna mellan plan 3 o 4 
stämmer ej överens i läge, bild 675, 676 

  

Nr 85: Skador vid pålastning av bjälklag, 
bild 677-680. 

Nr 86: Plan 5, vent tar i underfläns MBK 05 
27sep, bild 681, 682. 
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  Hus 1 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-07-23 AG 
 
 
 

  

Nr 87: Ventilation tar i genomgående 
bärande balk i bjälklag MBK, bild 683, 684.  

Nr 88: Bjälklag saknade not vid leverans 
plan 5, bild 685. 

  

Nr 89: Bjälklagen på plan 5 varierar i höjd., 
bild 686,687. 

Nr 90: Takstolens hanbjälke har en 
tvärgående spricka, bild 693, 694. 

Nr 91: Montage ordningen är ändrad utan 
vår vetskap, bild 716 

Nr 92: Panel på YV blocken vid inner och 
ytterhörn är ivägen vid mont, bild 717 
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  Hus 1 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-07-23 AG 
 
 
 

  

Nr 93: Skruv till fäste för snedsträva till 
väderskyddsmast skruvas om, bild 718. 

Nr 94: Diff. i dim. på vertikala lister YV plan 
5 26 mm och YV plan 4 22 mm., bild 719. 

 

 

Nr 95: Panel dåligt fastskruvad på YV,plan 
5, bild 720. 

Nr 96: Block 503 stämmer ej i höjd 15 mm 
för hög, bild 721. 
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Nr 97: Sänkning av höjd på väggblock IV-
532, bild 722. 

Nr 98: Kortlingar saknas på IV-538., bild 
728,732. 

  

Nr 99: Väggblock IV-522, IV-523 och IV-
529, IV-530 saknar dörröppningar, bild 
729,731,735. 

Nr 100: Regl 28 x70 kapas bort och urtag 
görs i alla undre bärreglar i vägg IV533-535, 
bild 734,744,747. 
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  Hus 1 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-07-23 AG 
 
 
 

  

Nr 101: Not monterad på fel sida, Bjkl plan 
6, block 4, bild 750-753. 

Nr 102: Ventilation går ned för långt, 
urkapning i överkant vägg IV-533 är ett 
måste, bild 638, 648. 

 

Nr 103: Hammarband med underligg. stepisol 
15X140 saknas enlig rit 15371:17 detalj 8, bild 
844 

Nr 104: Lösknutar, regel 45 x 70,som skall hålla 
knuten, sitter för dåligt.,bild 847 

Nr 105: Dålig passform på ytterväggar, svårt att 
få dit 

Nr 106: Fönster måste kompl.av drev och fog för 
att förhindra drag, störst problem vid hörn. Flera 
fönster har monterats om eller justerats 
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Nr 107: Bjälklag vid hiss måste göras bredare  
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  Hus 2 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-04-23 AG 
 
 
 

Beskrivning av avvikelser 

 

Nr 1:Mont går ej som den brukar, urfräsningen 
ställer till problem.  

Nr 2: Panellängder på Väggar YV-101 till YV-
106 är för långa. 

 

Nr 3: IV-105, Hjärtväggen, har gått mittitu 
vid transport, väggen var för hög för att 
passera under bro i Timrå. 

Nr 4: IV-108 och IV-108 fräses ur för att få 
plats mellan YV-112 och YV-113. 
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  Byggnad: Datum: Sign: 

  Hus 2 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-04-23 AG 
 
 

Nr 5: Bjälklag del 1, 28 x 70 får kapas på 
väster och öster sida för att få ner bjk. l. 

Nr 6: Bjälklag 22 får kapas 15 mm för att 
den skall gå ned( den längre delen). 

Nr 7: Not och spont stämmer ej från noll till tio 
millimeter. 

Nr 8: Balkongerna får fortfarande pallas upp för 
att komma i rätt nivå. 

Nr 9: Avloppen är svåra att få ihop. Nr 10: Smide har ej kommit till oss. 

 

Nr 11: Pelle och Martin kan ej börja som 
planerat, D1 och U2 U3 beslag. 

Nr 12: IV-113 och IV-114, dörröppningar 
stämmer ej överens de saxar varandra. 

Nr 13:  Valvhöjden stämmer ej överens över 
IV-117, IV-119 och IV-121. 

Nr 14: Svårt att sätta ihop bjälklagen not och 
spont har olika höjd från 0- 8 mm. 
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  Byggnad: Datum: Sign: 

  Hus 2 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-04-23 AG 
 
 
Nr 15: Panel på YV-204, kapas mot söder 14 
mm pga att det undre blocket måste följas 
(flyttat 14 mm för att de resterande väggar 
skulle få plats). 

Nr 16: Diagonal fel på tio millimeter. 

 

Nr 17: YV-205 Urfräsning för D1 felade ca 
25 cm. 

Nr 18: YV-206 Hörnreglar till panel är för 
långa, tar i ner till. 

  

Nr 19: Här har man inte tagit hänsyn till att 
drev skall få plats. 

 

Nr 20: Här har man inte tagit hänsyn till att 
drev skall få plats. På hus1 hade vi inte detta 
fel, är plusshus noggr med mått? 

 

Nr 21: YV-213 och YV-210 för långa, Går 
ner efter att vi klyvt bort ca 12 mm. 

Nr 22: Kapning av alla hörnspikreglar, gäller 
alla ytterhörn. 
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  Byggnad: Datum: Sign: 

  Hus 2 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-04-23 AG 
 
 

Nr 23: Smyg YV- 301 för lång ca 12mm. 
Förskjutningen som skall vara mellan panel 
och stomme är fel ca 12.mm. 

Nr 24: Vertikallist för lång i förhållande till 
undervarande plan 2. 

 

Nr 25: Västra väggen, 2 st fönsterluckor 
felplacerade (en panelhöjd fel). 

Nr 26: Snedvägg fel, panelen stämmer ej. 
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  Hus 2 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-04-23 AG 
 
 

Nr 27: Balkongbjälklag måste salasupp för 
att komma 20 mm inv. färdigt golv 

Nr 28: Urtag för vägg i underfläns för vägg 
IV-120,220,320,420 och IV-232,332,432, 
gäller block 22+02 (MBK 28+ 03), not 
bygger lika mycket som xxx måste tas bort 
av underfläns. 

Nr 29: Kapning av 28 x 70 Öster och väster 
sida.. 

Nr 30: Balkongbjälklag 7 norr är väldigt 
ojämt. 

Nr 31: Vindpapp är överlappad fel, vid 
kondens rinner det in i väggen. 

Nr 32: Plastning är dubbel och kort, varför? 

Nr 33: Vid skruvning av embalage använd 
samma skruv och helst 90 grader (det är inte 
alltid vi ser skruven) 

Nr 34: Svårt att skilja sidor för balk_bjkl. 
Vilken sida är vaxad? 

 

Nr 35: Ta bort not som är fel mont. på bjkl 
12, klyver till en ny. 

Nr 36: Montageordn läggs om, ta av alla 
blocken för att starta med block 16. 

Nr 37: Salning för B2 och B10, samt B22 
och B10. Varför? Varierar V-Höjden. 

Nr 38: Kan man korta av väggarna till 
trapphus ? 
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  Byggnad: Datum: Sign: 

  Hus 2 Inre Hamnen, Sundsvall 2005-04-23 AG 
 
 
Nr 39: Salning Block 28. Vad beror detta på? 
Varierar V-Höjden. 

Nr 40: Det är alltid nivå skillnad mellan 
lhg_bjkl och balk_bjkl. 

Nr 41: Ventilation till gavellgh. sovrum och 
klädkammare måste det dras annorlunda. 

Nr 41: Bild 2 

Nr 42: Svårt att undvika ljudpunktering 
mellan undertak och bjälklag 
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