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Sammanfattning 
Byggprocessens klimatpåverkan i Sverige uppgår till tio miljoner ton koldioxidekvivalenter 

per år. Aktörerna inom byggbranschen behöver tydliggöra byggprocessens klimatbelastning 

och öka kunskapen om den. I det här arbetet har en alternativ stomme i limträ dimensionerats 

till en butik i Umeå vars stomme byggs i stål. Som balklösning valdes en underspänd 

treledstakstol på två stöd med en spännvidd på 40 m. Det har även gjorts en miljöjämförelse 

mellan de båda stommaterialen utifrån mängd för respektive stomme, 31 ton stål mot 150 m3 

limträ. Miljöanalysen gjordes med hjälp av ekostrategihjulet som används för miljöanpassad 

produktutveckling samt utifrån identifiering av miljöaspekter från tillverkningen av 

materialen. Miljöaspekterna knöts sedan till hållbarhetsprinciper och graderades utifrån 

omfattning, allvarlighetsgrad och frekvens.  

Ambitionen med projektet var att visa att en trästomme kan bära laster lika bra som en 

stålstomme men också att öka medvetenheten hos beställare och andra aktörer att välja mer 

miljövänliga material. Resultaten visade att en trästomme var möjlig att utforma till butiken 

utifrån rådande förutsättningar men med ökad bygghöjd och invändig volym som följd. Båda 

stommarna uppfyllde kraven för en stommes funktion, men hade lite olika egenskaper. Sett 

till energianvändning vid tillverkning förbrukade limträstommen nästan dubbelt så mycket 

energi som stålstommen men energikällan för trästommen var nästan helt förnybar medan 

ståltillverkningen i princip bara använder energi från fossila källor. Stålstommens 

koldioxidutsläpp var över 170 ton mer än trästommens som istället binder koldioxid. 

Stålstommens tillverkning förbrukade också över 600 kubikmeter mer vatten än trästommen 

samt producerade mera avfall. I det här fallet genererade transporterna för stålstommen 3 ton 

mer koldioxidutsläpp än limträstommen, detta kan bero på närheten till både träråvara som 

limträleverantör, vilket understryker devisen om att tänka lokalt gör bra för miljön.    
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Abstract  
The construction process in Sweden generates ten million carbon dioxide equivalents per 

year. Actors involved in the construction industry needs to clarify the climate load of the 

construction process and increase the knowledge of it. In this paper an alternative frame in 

glulam has been designed for a grocery store with a steel frame. As the bearing beam has a 

tensed three joint truss been used with a range of 40 meter.  

This work also includes an environmental comparison between steel and glulam as frame 

material set out from the amount of steel and glulam used in the frames, 31 ton of steel 

compared with 150 m3 glulam. The environmental analyses have been done by using the Eco 

strategy wheel, that is a tool used for optimizing a product regarding the environment, and by 

identifying environmental aspects from the manufacturing of the materials. The 

environmental aspects were then associated with the sustainability principles and graded by 

extent, severity and frequency.  

The ambition of this project was to show that a glulam frame can carry loads as good as a 

steel frame and to increase the knowledge of persons involved in the construction process to 

choose materials that are good for the environment. The results show that it was possible to 

design a glulam frame for the store but with an increased building height and volume as a 

consequence. Both frames could carry the loads but had different qualities. When the use of 

energy in the manufacture process were compared it showed that the glulam frame used 

almost twice the amount of energy compared to the steel frame, but in the process of 

manufacturing glulam almost all energy used came from renewable sources while the 

manufacturing of steel uses almost only energy from non-renewable sources. The carbon 

dioxide emission of the steel frame was 170 ton more than of the glulam frame that instead 

binds carbon dioxide. In the production of the steel frame the steel consumes 600 m3 more 

fresh water than the glulam frame and the steel process generate more waste. The transport of 

the steel frame also generates more carbon dioxide than the transport of the glulam, much 

thanks to the nearness of material and supplier of glulam to the construction site. This shows 

that it is good for the environment to think local.   
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Förord  
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är det avslutande momentet för tre års 

studier till högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Umeå Universitet. Arbetet har genomförts i 

samarbete med MANA Projektbyrå, som representerat Coop Nord, och WSP i Umeå.   

Idén till examensarbetet föddes av att se platsen där en ny Coop butik i Umeå skulle byggas. 

Det visade sig precis som jag anat att den nya butikens stomme är i stål, vilket väckte min 

nyfikenhet på att se hur en lösning i trä skulle kunna bli. Ämnet kändes väldigt aktuellt inte 

minst med tanke på de klimatförändringar som pågar.  

Mitt stora intresse för trä har fått nya dimensioner tack vare utbildningen och därför vill jag 

rikta ett särskilt tack till min lärare och handledare på Umeå Universitet Annika Moström för 

att du stöttat mig, inte bara under examensarbetet utan hela utbildningen. Tack för att du trott 

på mig och öppnat dörren till denna spännande värld av träkonstruktion.  

Jag vill också tacka mina andra handledare, Krister Johansson på MANA och Elisabeth Fries 

på WSP, samt alla andra som hjälpt mig i arbetet. Ett speciellt tack till min man Anders och 

min kurskamrat Emil Olsson som peppat mig när det gått tungt.  

Umeå, maj 2018 

Eveliina Brager 
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1 Inledning 
Vi lever idag med ett reellt hot mot klimatet och miljön med ökade temperaturer, smältande 

isar och stigande havsnivåer som följd. De snabba förändringarna som skett har visats bero på 

människans påverkan på miljön. Koldioxidkoncentrationen har ökat med 40 % sedan 

förindustriell tid på grund av förbränning av fossila bränslen och förändrad markanvändning 

(Naturvårdsverket, 2018). Byggprocessens klimatpåverkan i Sverige uppgår till tio miljoner 

ton koldioxidekvivalenter per år vilket motsvarar utsläppen från alla personbilar i Sverige på 

ett år. Studier visar på att klimatpåverkan är lika stor i byggprocessen som vid husets drift 

under 50 år. Aktörerna inom byggbranschen behöver tydliggöra byggprocessen 

klimatbelastning och öka kunskapen om den. Klimatfrågan behöver aktualiseras redan vid 

planering och markanvändning, byggprocessen behöver klimatdeklareras och beställare 

behöver efterfråga alternativ med lägre klimatbelastning (IVA, 2014).  

Coop är en hållbar dagligvarukedja och jobbar med de globala målen för hållbar utveckling. 

Coop har antagit en hållbarhetsstrategi där de arbetar utifrån att erbjuda ett hållbart sortiment i 

hållbara butiker från hållbara leverantörer (Coop Sverige, 2017). Att även bygga sina butiker 

på ett hållbart sätt vore en bra fortsättning på ett viktigt arbete. Att tillverka stål kräver mycket 

energi och processen genererar stora utsläpp till miljön (Miljönytta, 2018). Produktionen av 

limträ kräver däremot lite energi vid framställning samtidigt som trä binder koldioxid under 

hela sin livslängd (Martinsons , 2018). Dessutom är det vetenskapligt bevisat att trä i 

byggnader är bra för vårt välbefinnande (Bysheim, Nyrud, & Strobel, 2016). 

Det här arbetet består av två delar, dels dimensionering av stomme i trä och dels en 

miljöjämförelse mellan materialen stål och limträ utifrån mängd som behövdes till stommen. 

Beräkningarna redovisas med hjälp av beräkningsprogrammet PTC Mathcad vars funktion är 

att beräkna, analysera och redovisa beräkningar (PTC, 2018). Stomlösningen redovisas med 

hjälp av Tekla Structures som är en programvara för byggnadsinformationsmodellering och 

uppförande av konstruktioner (Trimble, 2018).  

 

1.1 Syfte 

Projektets syfte är att ta fram en lösning på en stomme i trä till en Coop butik i Umeå utifrån 

de förutsättningar som finns vad gäller storlek, placering av pelare, taklutning, laster med 

mera. Trästommen kommer också att jämföras med stålstommen med avseende på 

miljöpåverkan när det kommer till materialens livscykel och underhållsbehov.  

 

1.2 Mål 

Målen som arbetet och projektet ska uppfylla är: 

- Dimensionera stommen i trä utifrån givna förutsättningar som snölaster, spännvidder, 

taklutning, byggnadshöjd med mera  

- Redovisa resultatet genom ritningar som skapas i Tekla  

- Göra en jämförelse mellan stommen i trä respektive stål gällande miljöpåverkan av 

materialen och materialens behov av underhåll  

- Presentera arbetet i en akademisk uppsats   
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1.2.1 Effektmål 

Ambitionen med projektet är att visa att en trästomme fungerar lika bra som en stålstomme till 

att bära laster, men också att bidra till en ökad medvetenhet hos kunden samt andra 

intressenter att kunna använda trä som stommaterial och inte slentrianmässigt välja stål för att 

det alltid använts förut.  

 

1.3 Avgränsningar  

Projektet kommer att begränsas till att endast omfatta den bärande stommen, alltså kommer 

inga lösningar för infästningar, väggar, tak, grund eller installationer att ingå. 

Branddimensionering av stommen kommer inte att göras och ingen ekonomisk jämförelse 

mellan stål- och trästommen heller. 

Dimensioneringen kommer att genomföras med handberäkningar och kommer endast att ge 

ett preliminärt förslag på hur man skulle kunna lösa stommen i trä. Vidare analyser, 

förslagsvis med datorstöd, behöver göras för att kunna skapa bygghandlingar.   

 

1.4 Förutsättningar  

Dimensioneringen omfattar följande komponenter; takbalk, fasadpelare, gavelbalk, 

gavelpelare, horisontalstabilisering och våning två med bjälklagsbalk och innerpelare. Givna 

förutsättningar är orten Umeå, spännvidderna 40 m på kortsidan och 56 m på långsidan, 

avstånd mellan fasadpelare på långsidan 5,6 m samt taklutning 1:24. Egentyngd på taket antas 

till 0,5 kN/m2 och på det tillkommer en installationslast på 0,3 kN/m2. Alla delar i trä utförs i 

limträ GL30c. Vidare antas terrängtyp II, klimatklass 1 och normal topografi.  
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DEL I – Dimensionering av stomme 

2 Metod  
Dimensioneringen genomfördes enligt partialkoefficientmetoden med hjälp av 

formelsamlingarna Byggkonstruktion och Byggformler och tabeller samt böckerna 

Limträhandboken och Dimensionering av träkonstruktioner som alla bygger på Eurokod.  

 

3 Teori 
Dimensionering av bärande konstruktioner har som mål att säkerställa att bärförmågan är 

tillräcklig jämfört med den last som konstruktionen utsätts för så att brott inte sker, vilket kan 

medföra allvarliga personskador. Vidare ska byggnaden ha en tillfredställande funktion vid 

normal användning (Svenskt trä, 2016).  

Ekvationer och villkor för att beräkna laster, kapacitet och göra kontroller presenteras i    

bilaga A.  

3.1 Laster  
Laster delas in bundna och fria laster. Bundna laster har en bestämd fördelning på 

konstruktionen medan fria laster kan fördela sig fritt över konstruktionen och då ska den 

placering som ger farligast inverkan användas vid dimensionering. Laster kan också variera 

över tid varför de delas in i permanenta laster (G) och variabla laster (Q). (Isaksson, 

Mårtensson, & Thelandersson, Byggkonstruktion, 2010).  

Snölast är en variabel last som uttrycks som kraft per horisontell ytenhet. Snölasten är 

beroende av geografisk plats, takets form, läget för byggnaden och takets konstruktion 

(Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, Byggkonstruktion, 2010).  

Vind uttrycks som kraft per byggnadens ytenhet. Vindlasten varierar i intensitet och har en 

dynamisk effekt men beskrivs trots detta som en statisk last då de flesta byggnader har en hög 

naturlig dämpning. Vinden kan antingen förekomma som en tryckkraft eller ett sug och ska 

beaktas både på utsidan och insidan av byggnaden där den skapar ett över- eller undertryck. 

För att få fram vindlasten på ett enskilt bärverk kombineras de mest ogynnsamma värdena för 

utvändig vindlast invändig vindlast. Vid noggrannare beräkningar av vindlasten ska hänsyn 

till råhet tas som beaktar turbulensen i området (Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, 

Byggkonstruktion, 2010) liksom friktionskoefficienten om byggnaden är lång (Aspnäs, 2016). 

Last från inredning och personer är nyttig last och beskrivs som last per ytenhet, jämt utbredd 

på ytan. Dock är lasten sällan jämt fördelad i verkligheten varför bjälklaget ska kontrolleras 

för specificerad koncentrerad last. Nyttig last kan reduceras om arean som bär upp den nyttiga 

lasten är stor. Detta då sannolikheten för hög lastintensitet minskar med ökad area (Isaksson, 

Mårtensson, & Thelandersson, Byggkonstruktion, 2010).  

 

3.2 Lastkombinationer  

Dimensionerande laster i brottgränstillstånd beräknas enligt STR och verifieringen sker 

genom att visa att bärförmågan är större än lasteffekten. För dimensionering i 

brottgränstillstånd finns 3 säkerhetsklasser som anger konsekvensen av brott. Säkerhetsklass 3 

är den högsta och ger ingen reduktion av lasten, den används för konstruktionsdelar där risken 

för allvarliga personskador föreligger, vilket är fallet för stommar. (Isaksson, Mårtensson, & 

Thelandersson, Byggkonstruktion, 2010). 
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Vid dimensionering i bruksgränstillstånd används tre olika lastkombinationer; karakteristisk, 

frekvent och kvasipermanent. Karakteristisk lastkombination används vid dimensionering av 

permanent skada, frekvent lastkombination vid tillfällig olägenhet och kvasipermanent 

lastkombination för långtidseffekter. När man beräknar i bruksgränstillstånd används det 

karakteristiska värdet för lasten tillsammans med lastkombinationsfaktorer ψ0, ψ1 och ψ2. 

Lastkombinationsfaktorerna beror av lasttyp (Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, 

Byggkonstruktion, 2010).  

 

För lätta konstruktionsmaterial som trä är bruksgränsdimensionering ofta den avgörande 

faktorn. Vid belastning med varaktiga laster kan nedböjningarna bli stora och trä är även 

känsligt för klimatvariationer som fuktrörelser vilket påverkar deformationen. 

Krypningsfenomen beaktas med faktorn kdef vid dimensionering av nedböjning. För att 

motverka nedböjningar kan balken tillverkas med en överhöjning som motsvarar minst 

nedböjningen orsakad av balkens egentyngd. Överhöjning rekommenderas alltid när 

taklutningen på konstruktionen är liten (Svenskt trä, 2016).  

 

 

3.3 Stomkomponenter 
En stomme består av olika delar som ska bära lasterna som byggnaden utsätts för. Generellt 

sett handlar det om pelare, balkar, takåsar och system för horisontalstabilisering. 

Stomkomponenterna behöver kontrolleras så att de klarar av lasterna vilket innebär kontroller 

för moment, tvärkraft, skjuvspänningar, kontakttryck vid upplag, nedböjningar och 

knäckning, se bilaga A.  

Takåsar används för att föra över vertikala laster till primärbalkarna samtidigt som de stagar 

primärbalkarna mot instabilitet och vindlaster.  

Takbalkar finns i många olika former och vilken typ av balk som väljs beror av vilken 

spännvidd som konstruktionen ska ha och hur stora last den ska bära. Oftast är det 

deformationen av balken, inte bärförmågan, som avgör den lägsta tvärsnittshöjd. Till hjälp att 

välja typ av balk finns en översiktstabell med konstruktionssystem för limträ, se figur 1. I 

tabellen anges rekommenderade spännvidder och ungefärliga tvärsnittshöjder. Tabellen kan 

användas som utgångspunkt för val av balk som sedan behöver följas av en detaljerad 

dimensionering i såväl brottgräns- som bruksgränstillstånd (Svenskt trä, 2016).  

 

 

Figur 1: Konstruktionssystem för limträ, delar av tabell 3.1 (Svenskt trä, 2016) 

Vid dimensionering av pelare har initialdeformationer hos elementen samt lastexcentricitet 

stor betydelse när knäckning och stabilitetsproblem inverkar på bärförmågan. För trä beaktas 

effekten implicit i dimensioneringsformlerna vid beräkning av knäckning (Isaksson, 

Mårtensson, & Thelandersson, Byggkonstruktion, 2010).  
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3.3.1 Rak underspänd balk på två stöd 

En rak underspänd balk på två stöd fungerar som en fritt upplagd balk som är understödd 

mellan upplagen av stödben, se figur 2. Stödbenen är upplagda på en draglina som i sin tur 

fästs i bägge ändar om balken. Stöden och draglinan är eftergivliga och förhållandet mellan 

balkens styvhet och stödens och linans eftergivlighet ger olika påkänningar i balken. Om 

balken är vek och stöden styva kan balken ses som en kontinuerlig balk på flera stöd. För att 

balken ska fungera ska lasten vara jämt fördelad över balken och dragbanden måste följa en 

linje som ändrar riktning under stödbenen för att kunna föra över krafter. Stödbenen kan 

utformas i både trä och stål medan dragbanden görs i stål. Överramen är en limträbalk och 

utsätts i huvudsak för tryckkrafter. Med ökad höjd fås mindre tryck- respektive dragkrafter. 

Särskild kontroll behöver göras för tvärkraft vid upplagen (Träguiden, 2018). För att beräkna 

tryck- och dragkrafterna i balken friläggs den som ett fackverk. Om stödbenen är eftergivliga 

ska momentet reduceras över stöden. Vinkeln mellan överramen och draglinan behöver vara 

minst 14 grader (Svenskt limträ AB, 2007).  

 

 

Figur 2: Underspänd balk på två stöd (Svenskt trä, 2016) 

 

3.3.2 Fackverksbalk 

Fackverk är ett system som består av stänger eller balkar som kopplas ihop med ledade 

knutpunkter. En led kan inte överföra moment, endast drag- eller tryckkrafter. För att ett 

fackverk ska kunna bära last måste den vara stabil och inte falla ihop. Stångkrafterna i en 

fackverkskonstruktion som är statiskt bestämd kan lösas med hjälp av jämviktsekvationer för 

horisontella och vertikala krafter. Ett sätt att göra detta är knutpunktsmetoden som bygger på 

att det är jämvikt i varje knutpunkt i konstruktionen. Fackverk används ofta när det är stora 

spännvidder för att konstruktionen är styv och stark. Fackverk är också ett effektivt sätt att 

nyttja material på då konstruktionen blir lätt i förhållande till sin bärförmåga (Heyden, 

Dahlblom, Olsson, & Sandberg, 2008).    

 

3.4 Kontakttryck  

Sedan Eurokod för trä infördes förändrades hållfastheten för tryck vinkelrät fibrerna varför 

det är problem med att klara kontakttrycket mellan balk och pelare utan att förstärka mellan 

dem. Detta kan göras på olika sätt. Antingen kan den yta som belastar balken ökas med hjälp 

av en stålplåt eller så kan balkens upplag förstärkas med stålskruvar eller trästavar vilket ökar 

bärförmågan (Risén, 2013).  

Träskruvens bärförmåga beräknas utifrån dess kapacitet mot intryckning eller knäckning. Det 

minsta av dem två blir skruvens karakteristiska bärförmåga. För att beräkna det förstärkta 

stödets bärförmåga jämför man skruvens kapacitet med träets bärförmåga och det minsta av 

dem blir sedan det stärkta stödets karakteristiska bärförmåga (Svenskt trä, 2016).  
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Dimensioneringen av stålplåten mellan balken och upplaget beräknas utifrån den kraft som 

verkar på upplaget. Upplagskraften ger den utbredda lasten som verkar på plåten och används 

sedan för att beräkna det största momentet som plåten kommer att utsättas för. Det kommer 

att ske i konsoldelen av plåten vilket utgörs av avståndet från sista skruv till plåtkant, se    

figur 3. Momentet kan i sin tur användas i formeln för beräkning av elastisk alternativt 

plastisk momentkapacitet för en balk, där böjmotståndet ingår och innehåller faktorn för 

plåtens tjocklek. För att kunna beräkna tjockleken behöver skruvavstånden vara kända. Minsta 

avståndet från balkens ändkant till skruv är fem gånger skruvens diameter, avståndet från sista 

skruv till kant är tre gånger skruvens diameter och minsta avståndet mellan skruvar är fem 

gånger skruvens diameter. Skruvarna placeras i grupper om två stycken per grupp (Svenskt 

trä, 2016) (Risén, 2013).  

 

 
Figur 3: Upplagsplåt 

 

3.5 Stomstabilisering  

Stomstabilisering är mycket viktigt vid dimensionering av konstruktionssystem. Dess uppgift 

är att stabilisera byggnaden, överföra horisontella laster som vind, begränsa deformation i 

sidled och förbättra bärförmågan vid knäckning och vippning. Det finns olika sätt att skapa 

stabilitet, exempelvis genom att använda diagonalstag, skivor eller momentstyva förband. 

Dessa olika sätt kan också kombineras för att få en bättre styvhet. Stag är bra att placera i 

kryss för att kunna överföra krafter från två håll. Balk-pelarsystem stagas mest effektivt 

genom fackverk eller skivverkan i den stagade konstruktionens plan. Initialkrokigheter i 

element ger upphov till en extra horisontell last som ska tas av stabiliseringssystemet 

tillsammans med de horisontella lasterna. Denna extra last beräknas utifrån momentet som de 

vertikala lasterna, egentyngd och snö, skapar på balken. Kraften ska sedan beaktas vid 

dimensionering av stag eller skiva (Svenskt trä, 2016).  

 

3.5.1 Skivverkan  

För stagning genom skivverkan krävs att gavelväggarna är stagade, att skivan fästs ordentligt i 

åsar eller takbalkar, att skivans skarvar och kanter fästs ordentligt med förband och att 

öppningar i takskivan är maximalt 3 %. När man beräknar skivverkan betraktas taket som en 

I-balk där kantbalkarna utgör flänsar och takskivan livet (Svenskt trä, 2016). Om väggen är 

tillräckligt styv går halva horisontella vindlasten ner till grundplattan och halva lasten upp till 

kantbalken. Kantbalken för i sin tur in kraften i skivan som sedan för kraften till upplag vid 

gavelbalkarna. Lasten förs vidare ner till grunden genom stabiliseringssystemet i väggen. 

Skivverkan kan beräknas enlig en förenklad metod genom balkteorin förutsatt att villkoret att 

spännvidden är högst sex gånger konstruktionshöjden. I den förenklade metoden antas att hela 

böjmomentet tas av axiell tryck- och dragkraft i kantbalkarna och att hela tvärkraften tas av 

skivan vars böjning försummas (Johansson, Stehn, & Björnfot, -).  
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3.5.2 Last av snedställning och initialkrokighet  

Normalkraften i pelare som ingår i ett balk-pelarsystem ger på grund av oavsiktlig 

snedställning en horisontell kraft som påverkar systemet och som behöver beaktas (Isaksson, 

Mårtensson, & Thelandersson, Byggkonstruktion, 2010). När byggnaden är konstruerad med 

pelarsystem har den horisontella kraften av snedställningen betydelse för stabiliteten och dess 

last bärs av det stabiliserande systemet. Om pelarna är lika långa och belastas med lika stor 

kraft beaktas den genomsnittliga snedställningen (Johansson, Stehn, & Björnfot, -). 

4 Utformning av stommen 
Allt limträ antogs vara i hållfasthetsklass GL30c. Hela stommen dimensionerades i 

säkerhetsklass 3. För utförliga beräkningar se bilaga D. För pelar- och balkantal, placering 

samt belastningsareor se figur 4. 

 

Figur 4: Belastningsarea för balkar (blå skugga) och pelare (grön skugga) 

 

4.1 Åsar 

Hallen är inte dimensionerad med åsar, istället antogs att takskivan stabiliserar takbalkarna 

mot vippning och bär vindlasten.   

 

4.2 Takbalk 

I projektet undersöktes tre olika balklösningar, en rak underspänd balk på två stöd, 

fackverkstakbalk och en lösning med avväxlingsbalk längsmed byggnaden som sedan nyttjas 

som stöd för takbalkar. När en preliminär last för takbalken beräknats kunde de olika 

balktyperna undersökas närmare.  

Först gjordes en preliminär dimensionering för en rak underspänd takbalk, se figur 5. Balken 

beräknades som en kontinuerlig balk på fyra stöd. Sedan frilades konstruktionen som ett 

fackverk för att bestämma normalkrafterna i balken, stödbenen och dragbanden. 

Överslagsberäkningarna visade att balken skulle bli väldigt hög, omkring fyra meter från 

överkant ner till dragbanden. 

 

Figur 5: Underspänd balk på två stöd (Svenskt trä, 2016) 
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Att använda sig av ett fåtal pelare som bär upp en avväxlingsbalk som sedan nyttjas som 

upplag för takbalkar undersöktes också. Först begrundades en variant där avväxlingsbalken 

nyttjades som ett stöd för takbalkarna som placerades ovanpå avväxlingsbalken. 

Avväxlingsbalken blir då en kontinuerlig balk på sex stöd med punktlaster vilket gör att 

moment och tvärkrafter i de olika facken kan beräknas. Detta gav en avväxlingsbalk och 

pelare med stor dimension. Även konstruktionshöjden skulle bli minst lika hög som för den 

underspända takbalken.  

Efter samtal med Martinsons och med hjälp av deras konstruktionslösningar undersöktes 

varianten att kunna hänga in takbalkarna i avväxlingsbalken med speciella infästningar, se 

figur 6. Detta skulle ge en mycket lägre konstruktionshöjd. Dock skulle pelarna fortfarande 

behöva ett stort tvärsnitt. Den här typen lösningen skulle förmodligen bli den enklaste att 

dimensionera och kanske också den billigaste men ge stora pelare i mitten av butiken.  

 

Figur 6: Infästning balk till balk (Martinsons, 2018) 

Även en fackverkstakstolsvariant undersöktes, se figur 7. Utifrån byggnadens spännvidd och 

storlek på last skulle fackverksbalkens höjd bli cirka 4,5 m. Vidare kräver fackverk en hel del 

av knutpunktsutformningen. Däremot ges med utrymme för installationer mellan stängerna.   

 

Figur 7: Fackverkstakbalk (Svenskt trä, 2016) 

Utifrån de givna förutsättningar som spännvidd, konstruktionshöjd och att man vill ha så få 

pelare som möjligt inne i butiken, valdes den raka underspända balken att jobba vidare med. 

Den varianten kändes också mest spännande att titta på då den inte är så vanligt 

förekommande. På grund av den stora spännvidden och det faktum att limträbalkar endast kan 

tillverkas med en maximal längd på 34–35 m valdes balken att göra ledad i nocken, se figur 8 

(Lundberg, 2018). Då blir balken en typ av underspänd treledstakstol med låg lutning. Detta 

ger också en mindre konstruktionshöjd vilket var positivt.  

 

Figur 8: Treledstakstol med underspända takbalkar (Carling, 2008) 
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Nu kunde en noggrannare dimensionering för takbalken ske. Först beräknades lasterna på 

balken. Tillsammans med egentyngden på balken och snölasten beräknades både den utbredda 

lasten som verkar på balken liksom de karakteristiska lasterna för permanenta respektive 

variabla laster som behövs för bruksgränsdimensionering. 

Först dimensionerades överramen som är i limträ. Då taklutningen i byggnaden är så liten 

försummades den. Vidare antogs att takbalken består av två fritt upplagda trestödsbalkar som 

är ledat infästa med varandra i nocken, se figur 9. Sedan kunde krafter som påverkar balken 

beräknas. Då stödbenen är i trä är de eftergivliga varför stödmomentet ska reduceras med     

10 % och därmed beräknades nya krafter utifrån reduceringen.  

 

Figur 9: Underspänd takbalk 

När överramen var dimensionerad och krafterna bestämda kunde resten av balksystemet 

dimensioneras. För att få fram krafterna i stödben och dragstag frilades balken som ett 

fackverk med yttre krafter från överramen och de två upplagsreaktionerna vid pelarna, se 

figur 10. Taklutningen försummades för att underlätta beräkningarna. Med hjälp av 

jämviktsekvationer för horisontell och vertikal kraft kunde normalkrafterna i stängerna 

bestämmas utifrån knutpunktsmetoden.  

 

 

Figur 10: Balksystemet med yttre krafter 

 

Nästa steg var att kontrollera överramen för samtidig knäckning och böjning då limträbalken 

inte bara utsätts för en utredd last utan även en stor tryckande normalkraft. De antaganden 

som gjordes var att anta att taket stagar balken i vek riktning så att knäckning endast kan ske i 

styv riktning och att balken är vippningsförhindrad av takskivan. Vidare antogs limträbalken 

vara ledat infäst, vilket ger att β-koefficienten för knäcklängden blir 1,0.  

Även kontroller för skjuvning vid pelare och stöd, kontakttryck vid upplag samt nedböjning 

av överramen utfördes, liksom en uppskattning av nockens nedböjning.  
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Stödbenen som består av limträ dimensionerades och kontrollerades för knäckning. Stödbenen 

antogs ledat infästa men fria att knäcka i både vek och styv riktning varför knäckning 

kontrollerades i vek riktning. Vid dimensionering av dragstagen antogs de bestå av stålvajrar 

som löper på ömse sidor om balken då krafterna i dragstagen blev så pass stora, se figur 11. 

Utifrån kraften valdes en lämplig vajer från Gunnebos katalog (Gunnebo AB, 2018).   

 

Figur 11: Dragband (Svenskt trä, 2016) 

När takbalken var dimensionerad kunde byggnadshöjder, som nockhöjd och höjd vid 

fasadlångsida, beräknas. Dessa lade grunden för hur högt det blev i byggnadsdelen där det är 

två plan. De villkor som fanns var att den fria höjden inne i butiken ska vara 4,2 m samt 

lutningen för den valda takbalkslösningen med 14 ° mellan dragband och överram.  

  

4.3 Fasadpelare  

För pelarna behövde två lastfall beaktas då de utsätts för last från två variabla laster, snö och 

vind. Det karakteristiska värdet för vindtrycket beräknades enligt de ekvationer som anges i 

bilaga A. För utvändiga formfaktorn beaktades de aktuella zonerna och för att bestämma 

vilket värde som skulle användas beräknades belastningsarean för respektive zon och 

multiplicerades sedan med tillhörande formfaktor för att se var vindlasten blev störst, vilket 

var i zon D. Den invändiga formfaktorn sattes till -0,3.  Ingen 

hänsyn till råhet eller friktion togs. Att beräkna vindlasterna på det 

här sättet blir inte exakt men går fortare. Det blir en överskattning av 

vindlasterna vilket blir på den säkra sidan (Wesslund, 2012).  

Pelaren antogs vara ledat infäst både mot takbalken och grunden 

vilket gav att β-koefficienten för knäcklängden blev 1,0. Pelaren 

belastades med en punktlast från ovanliggande takbalk samt den 

utbredda vindlasten, se figur 12. Efter att ha valt en preliminär 

dimension på pelaren kontrollerades den för böjmoment, knäckning 

och samtidig böjning och tryck. När interaktionsformeln för 

samtidig böjning och tryck kontrollerades utelämnades km-faktorn 

då moment endast förekom i en riktning vilket gör att värdet blir 

störst när faktorn inte tas med.  

 

 

 

Figur 12: Fasadpelare 
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4.4 Gaveltakbalk och pelare 

Då takbalkarna på gavlarna i stommen dels har mindre belastad area än övriga takbalkar och 

dels kan stödjas på fler pelare valdes en annan balklösning i gavlarna. Balkarna utformades 

som två trestödsbalkar ledat infästa med varandra i nocken, se figur 13. 

 

Figur 13: Gavelbalkar och pelare  

Först beräknades den utbredda lasten som verkar på balken liksom de karakteristiska lasterna 

för permanenta respektive variabla laster som behövs för bruksgränsdimensionering. Sedan 

beräknades de yttre krafterna som verkar på balken. Då taklutningen i byggnaden är så liten 

gjordes antagandet att lasten kommer rakt på balken och att balken är vippningsförhindrad av 

taket. Laster för både vind och snö som huvudlast togs fram då dessa behövdes för 

dimensionering av pelarna. Takbalken kontrollerades sedan för att klara den tvärkraft och det 

moment som balken utsattes för. Vidare kontrollerades skjuvning och kontakttryck vid upplag 

samt nedböjning av balken.  

För gavelpelarna beaktades två lastfall, snö och vind som huvudlast. Vindlasten beräknades 

med samma princip som för fasadpelarna men med en annan belastad area. Pelarna antogs 

ledat infästa uppe och nere liksom stagade i vek riktning av väggen. En preliminär dimension 

valdes och då gavelpelarna förekom i tre olika längder, 6060 mm, 6480 mm och 7260 mm, 

och belastades med olika stora punktlaster från takbalken, gjordes dimensioneringen för den 

största lasten och längsta längden. Pelaren kontrollerades för moment, knäckning och 

samtidigt böjmoment och tryck.  

 

4.5 Horisontalstabilisering  

Stommen valdes att stabiliseras genom skivverkan i taket och vindkryss på gavel- respektive 

långsidorna. Det stabiliserande systemet tar hand om vindens kraft mot byggnaden liksom 

stabiliseringen av takbalkarna samt den oavsiktliga snedställningslasten från pelarna. 

Skivverkan beräknades i två riktningar, längs med taket och tvärs över taket och för lastfallen 

snö- och vind som huvudlast.  

Först beräknades vindlasten. Byggnadshöjden antogs till 8,2 m, qp enligt tidigare beräkningar 

och den utvändiga formfaktorn Cpe utifrån att zon D och E samarbetar när man ser till 

byggnaden, se figur 14. Dessa värden användes sedan för att beräkna det karakteristiska 

värdet för vindtrycket som i sin tur användes för att beräkna det dimensionerande värdet för 

vindlasten. Det antogs att halva vindlasten går ner i grunden och halva upp till kantbalken för 

takskivan. Ingen hänsyn till råhet eller friktion togs. 
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Figur 14: Utvändig formfaktor för horisontalstabilisering 

När den dimensionerande snedställningskraften längs med taket beräknades antogs att 

systemet bestod av två pelare som gav en genomsnittlig snedställning αsd, se figur 15. Värdet 

för snedställningen multiplicerades sedan med tryckkraften från takbalkarna vilket var två 

stycken. Detta gav snedställningskraften per balk-pelarsystem. För att få fram den totala 

utbredda lasten för snedställningen multiplicerades värdet med det antal balk-pelarsystem som 

finns längs med byggnaden, vilket var elva. Gavelsystemen bär dock bara halva lasten var 

vilket gör att det blir tio ”hela” krafter. Sedan delades den totala lasten med längden på 

byggnaden för att få kraften i kN/m längs med byggnaden.  

  

Figur 15: Pelarantal på kortsidan samt horisontella krafter på långsidan 

Nu kunde den sammanlagda horisontella kraften av vind och snedställning som verkar på 

byggnadens långsida summeras. Efter att ha kontrollerat att skivan får beräknas enligt 

balkteori kunde värden för moment, normalkraft, tvärkraft och skjuvflöde som skivan behöver 

klara av beräknas.  

Samma beräkningsgång användes för att beräkna snedställningskraften tvärs taket men i det 

fallet var antalet pelare elva stycken, se figur 16, med tio stycken ”hela” punktlaster. För att få 

den utbredda lasten av snedställningen multipliceras värdet med två och delades med bredden 

på byggnaden.  

  

Figur 16: Pelarantal på långsidan samt horisontella krafter på kortsidan 

Tvärs taket verkar också en stagningskraft som förhindrar takbalkarna från att vippa. Denna 

kraft beräknades med hjälp av den formel som presenterats i bilaga A. Sedan kunde den 

sammanlagda horisontella kraften tvärs taket summeras. Kontroll gjordes så att balkteorin var 

tillämplig varefter värden för moment, tvärkraft, normalkraft och skjuvflöde kunde beräknas.  
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Den tvärkraft som verkar på takskivan på kortsidan behöver föras ner till grunden genom 

vindkryss på långsidan av byggnaden och kraften som verkar på långsidan förs ner till 

grunden via vindstag på kortsidan. I det här fallet valdes två stycken kryss i facken näst efter 

knutarna på långsidan och två vindstag ett i vardera mittenfack på kortsidan, se figur 17.  

Efter att ha beräknat vinkeln som stagen hamnade i kunde tvärkraften räknas om och lämligt 

mått på stålstag väljas.  

 

Figur 17: Placering av vindkryss och vindstag på lång- respektive kortsida av byggnaden 

 

4.6 Våning två 

En del av byggnaden är i två plan, där blir takbalken annorlunda med ett mindre fackverk, se 

figur 18. Vänstra balken är en trestödsbalk och högra delen består av två fritt upplagda balkar. 

 

Figur 18: Lilla fackverkstakbalken  

Dimensioneringen av den lilla fackverkstakbalken följde samma princip som 

dimensioneringen av den stora. Samma antaganden gjordes att lasten kommer rakt på balken 

och att balkarna är ledat infästa med varandra i nocken. För att kunna beräkna stångkrafterna i 

fackverket gjordes ingen reduktion av stödmomentet för den kontinuerliga balken. Genom att 

betrakta fackverkets båda balkar som en lång balk kunde upplagskrafterna för pelarna 

beräknas med hjälp av momentjämvikt, se figur 19.  När alla yttre krafter var bestämda kunde 

hela balken friläggas som ett fackverk och krafterna i stängerna beräknas med 

knutpunktsmetoden. Samma dimension på överramens samtliga balkar, stödbenen och 

dragvajer antogs för den lilla fackverkstakbalken som för den stora vilket medför att den 

kommer att bli överdimensionerad då krafterna är mindre. Därmed gjordes inga kontroller 

utöver kontakttrycket då det redan visats att delarna håller för en större kraft.  
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Figur 19: Momentjämvikt och kraftfördelning på lilla fackverkstakbalken 

Takbalken över våning två dimensionerades på samma sätt som den högra balkhalvan i det 

lilla fackverkstakbalken, det vill säga fick samma dimension och antogs hålla då krafterna var 

mindre än för den stora takbalken.  

På våningsplan två ska ett teknikutrymme byggas vilket medför att den nyttiga lasten på 

bjälklaget är stort, 4 kN/m2. För att kunna beräkna lasten på bjälklagsbalkarna antogs 

egentyngden av golvet till 0,84 kN/m2, egentyngden av bjälklaget till 0,755 kN/m2 och 

egentyngden av mellanväggar till 0,63 kN/m2. Den nyttiga lasten valdes att inte reduceras. 

    

Delen i två våningar består utöver takbalken av 

innerpelare, fasadpelare och bjälklagsbalkar och 

belastas enligt figur 20. Då bjälklagsbalken fästs 

mellan pelarna kommer lasten från bjälklaget att 

angripa excentriskt på pelarna vilket kommer att ge 

upphov till ett moment i pelarna. Pelarna antogs 

ledat infästa i takbalk och grund vilket av att β-

koefficienten för knäcklängden blev 1,0. 

Knäcklängden antogs till 3,4 m vilket är den höjd 

nedre våningen antas ha från bjälklagets 

systemlinje. Dock är höjden mindre på grund av 

bjälklagets höjd vilket gör att pelarna kommer att 

bli något överdimensionerade. Pelarna antogs 

stagade i vek riktning av inner- respektive 

ytterväggar.  

Efter att en preliminär dimension på pelare valts 

och momentet från lastexcentriciteten beräknats och summerats med momentet från 

vindlasten kontrollerades pelarens momentkapacitet, knäckning och samtidig böjmoment och 

tryck. För fasadpelaren kontrollerades två lastfall, snö och vind som huvudlast.  

Bjälklagsbalken antogs vara en fritt upplagd tvåstödsbalk. Egentligen blir balken närmare fast 

inspänd mellan pelarna men det är på säkra sidan att räkna balken som fritt upplagd. För 

balken räknades den utbredda lasten liksom de karakteristiska lasterna för permanenta 

respektive variabla laster som behövs för bruksgränsdimensionering. Efter att en preliminär 

dimension valts kontrollerades balkens moment- och tvärkraftskapacitet, skjuvning vid upplag 

samt nedböjning.  

 

Figur 20: Krafter på bjälklag och pelare på våning två 
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4.7 Kontakttrycket 

Kontakttrycket mellan pelare samt stödben och takbalk behövde förstärkas. Detta gjordes med 

hjälp av självborrande träskruvar i balken vid upplaget samt en upplagsplåt mellan upplag och 

balk. Alla plåtar antogs vara i kvalitet S355. Efter att ha valt ett lämpligt mått på skruven 

beräknades skruvens kapacitet mot intryckning och knäckning. Skruvens kapacitet för 

knäckning blev avgörande i samtliga fall. Stödets bärförmåga vinkelrät mot fibrerna 

beräknades utifrån antal skruvar och dess kapacitet samt träets bärförmåga efter armeringen. 

För balk-pelarupplagen blev det skruvens kapacitet som gav det karakteristiska värdet medan 

det för stödbenen blev träets kapacitet. Avslutningsvis behövde värdet räkans om till ett 

dimensionerande värde.  

Upplagsplåten kontrollerades så att den kunde bära lasten samt i vissa fall en extra last när 

armeringen inte räckte till för kontakttrycket. Plåten antogs ha samma bredd och längd som 

pelaren. Tryckkraften på plåten gav tillsammans med plåtens längd den utbredda lasten som 

verkar på plåten. Efter att avstånden från kant till skruv och inbördes mellan skruvar bestämts 

kunde längden på konsoldelen av plåten bestämmas och därmed kunde det största momentet 

som verkade på plåten beräknas. Genom ekvationen för elastisk momentkapacitet kunde 

minsta tjocklek på plåten fås fram.   

 

5 Resultat dimensionering  
Dimensioneringen visade att en limträstomme var möjlig att skapa utifrån de förutsättningar 

som fanns men med en ökad byggnadshöjd och därmed volym som följd. I figur 21 

presenteras resultatet för stommen. Fler bilder återfinns i bilaga B. 

 

Figur 21: Översiktsbild av stommen 
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Normalkraftsfördelningen i den stora takbalken blev enligt figur 22.  De blå stängerna är 

tryckta och de gröna är dragna. Överramen är i limträ och har tvärsnittsmått 215x1260 mm. 

Även stödbenen är i limträ och har dimension 215x225 mm. Stödbenen förekommer i två 

längder, 2300 mm och 2700 mm. Som dragstag valdes två vajrar för att klara de stora 

dragkrafterna. Vajern Python Super 8R från Gunnebo med diameter 38 mm och area 687 mm2 

klarar en kraft på 1960 N/mm2 vilket ger en kraft på 1200 kN/vajer (Gunnebo AB, 2018).  

Överramen klarade kontrollerna för största tvärkraften och momentet men hamnade något 

över gränsen för samtidig böjning och tryck med 104 % nyttjande. Skjuvning vid upplag var 

inget problem men kontakttrycket blev för stort vid samtliga upplag. Nedböjningen av 

trestödsbalken var okej men den uppskattade nedböjningen för nocken var för stor.    

 

     

Figur 22: Normalkraftsfördelning i stora underspända takbalken          

 

Normalkraftsfördelningen i den lilla takbalken blev enligt figur 23.  Överramen, stödbenen 

och dragstagen är i samma material och mått som i den stora takbalken. Då krafterna är 

mindre än i den stora takbalken antogs att balken klarar kontrollerna för största tvärkraften, 

momentet och samtidig böjning och tryck. Skjuvning vid upplag antogs inte vara något 

problem, inte heller nedböjningen av balkarna, men kontakttrycket blev för stort vid samtliga 

upplag.  

 

Figur 23: Normalkraftsfördelning i lilla underspända takbalken  

 

För fasadpelarna blev lastfallet med vind som huvudlast dimensionerande. Pelarens mått blev 

215x495x6006 mm. Pelaren klarade kontrollen för moment, pelarknäckning och samtidig 

böjning och tryck.  

För gaveltakbalken räckte ett tvärsnitt på 215x900 mm för att klara kontrollerna för moment, 

tvärkraft, skjuvning, kontakttryck och nedböjning. Gavelpelarnas dimension blev 215x630 

mm med dimensionerande lastfallet vind som huvudlast. Pelaren klarade kontrollerna för 

momentet och knäckningen men blev hårt belastad med 94 % då kontrollen för samtidig 

böjning och knäckning gjordes.  
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Takbalken för våning två fick samma dimension som övriga takbalkar nämligen 215x1260 

mm. Innerpelaren blev 215x495x6480 mm och klarade momentet, knäckningen och samtidig 

böjning och tryck. För fasadpelaren vid våning två blev lastfallet vind som huvudlast 

dimensionerande. Pelaren har samma dimension som övriga fasadpelare, 215x495x6060 mm, 

och klarade kontrollerna för moment, knäckning och samtidig böjning och tryck. 

Bjälklagsbalken behövde ha tvärsnittsdimension 215x900 mm för att kunna bära momentet, 

nyttjandegraden blev 99,5 %. Kontrollerna för tvärkraften och nedböjningen var okej.  

Ett sammanfattande resultat för dimensioner av delarna i limträ presenteras i tabell 1 där även 

antal och volymmängd redovisas.       

 

Tabell 1: Ingående komponenters dimensioner i limträ  

LIMTRÄ Tvärsnittsbredd 
mm 

Tvärsnittshöjd 
mm 

Längd i 
m 

Volym 
m3 

Antal 
st. 

Ʃ Volym 
m3 

Stora takbalken  215 1260 2x20 10,836 6 65,016 

Lilla takbalken  215 1260 2x20 10,836 3 32,508 

Stödben kort  215 225 2,3 0,111 15 1,669 

Stödben långt  215 225 2,7 0,131 9 1,176 

Gaveltakbalken 215 900 2x20 7,74 2 15,48 

Fasadpelare 215 495 6,06 0,645 18 11,609 

Gavelpelare 1 och 5 215 630 6,42 0,87 4 3,478 

Gavelpelare 2 och 4 215 630 6,84 0,926 4 3,706 

Gavelpelare 3 215 630 7,26 0,983 2 1,967 

Bjälklagsbalk vån 2 215 900 10 1,935 4 7,74 

Innerpelare vån 2 215 495 6,48 0,69 4 2,759 

                                                                                                                                         Ʃ147,1 ~150       

 

För horisontalstabiliseringen blev lastfallet vind som huvudlast dimensionerande, både vid 

skivverkan längs med som tvärs över taket. Det största momentet, normalkraften och 

skjuvflödet som skivan ska kunna bära i båda riktningarna samt tvärkraften som överförs via 

vindstag ner till grunden redovisas i tabell 2.  

 

Tabell 2: Krafter som takskivan bör klara 

TAKSKIVA Moment kNm Normalkraft 
kN 

Skjuvflöde 
kN/m 

Tvärkraft kN 

Längsmed taket 2320 116 8,3 166 

Tvärsöver taket 1394 25 2,5 140 

 

Den sammanlagda kraften att föra ner till grunden tvärs över med taket blev 140 kN. 

Vindkrysset i långsidan placerades i en vinkel på 37,5 ° vilket gav en kraft på 230 kN i 

dragstaget. Tvärkraften längs med taket blev 166 kN och vindstaget hamnade i en vinkel på 

54 °. Detta gav en kraft på 205 kN i dragstaget. Som vindstag i både gavlarna som långsida 

valdes ett stålstag i hållfasthetsklass 8.8 och storlek M24 som klarar en kraft på 293 kN 

(Nordic Fastening Group AB, 2018). 
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Kontakttrycket var ett problem i båda de underspända takbalkarna. För att klara 

kontakttrycket har balkar armerats med självborrande träskruvar och upplaget har försetts med 

upplagsplåt. Skruv- och plåtmått presenteras i tabell 3 och 4. 

 

Tabell 3: Skruvtyp för armring av balk  

 

SKRUV 

Skruvens 
diameter 

mm 

Skruvgängans 
innerdiameter 

mm 

Skruvens 
längd 
mm 

Hållfasthets-
klass 

Antal skruvar 

Stora takbalken  

Balk till pelare 19 13,9 1000 10.9 4x2 

Balk till stödben  11 7,5 450 10.9 3x2 

Lilla takbalken  

Balk till fasadpelare 16 11,5 1000 10.9 4x2 

Balk till innerpelare 19 13,9 1000 10.9 4x2 

Balk till stödben  11 7,5 450 10.9 3x2 

 

Tabell 4: Upplagsplåt 

 

UPPLAGSPLÅT 

Bredd 
mm 

Längd 
mm 

Tjocklek 
mm 

Hållfasthets-
klass 

 

Stora takbalken  

Balk till pelare 215 495 26 S355 

Balk till stödben  215 225 12 S355 

Lilla takbalken  

Balk till fasadpelare 215 495 23 S355 

Balk till innerpelare 215 495 26 S355 

Balk till stödben  215 225 13 S355 
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DEL II – Miljöjämförelse  

6 Metod  
En jämförelse av materialens miljöpåverkan gjordes utifrån volymen trä respektive vikten stål 

som behövdes för stommen. För dessa värden gjordes en enklare livscykelanalys med hjälp av 

ekostrategihjulet som används för miljöanpassad produktutveckling (Ammenberg, 2012). För 

att kunna bedöma de värden på exempelvis utsläpp som orsakades av de olika materialen 

identifierades miljöaspekter från tillverkningen och knöts till hållbarhetsprinciperna. Sedan 

graderades miljöaspekterna utifrån omfattning, allvarlighetsgrad och frekvens  (Lindahl, 

Uppgift 4- Planera: Miljöpolicy och miljöaspektsbedömning, 2017).  

7 Teori 
Människan orsakar miljöpåverkan genom att påverka material- och energiflöden. Vårt sätt att 

leva har ändrats vilket medfört att även miljöpåverkan har förändrats. Vi har gått från att vara 

jägare och samlare till urbaniserade industrialister, en utveckling baserad på användningen av 

fossila bränslen. Vårt perspektiv har förskjutits från att ha varit lokalt med de resurser som 

finns nära till ett globalt perspektiv med fokus på produktion, tillväxt, effektivitet 

(Ammenberg, 2012).  

 

7.1 Trä 

Trä är en förnyelsebar råvara. Nästan två tredjedelar av Sverige är täckt med skog som växer 

och tar upp mer växthusgaser än den släpper ut. Med ett hållbart skogsbruk där det 

kontinuerligt återplanteras träd och där man tar hänsyn till markens kolförråd och långsiktiga 

produktionsförmåga kan skog avverkas om och om igen utan att det sker någon nettoförlust 

av kol. Restprodukter från avverkningen kan användas som råvara för att producera 

bioenergiprodukter som kan ersätta fossila bränslen. Idag avverkas mindre skog per år än vad 

skogen växer (Naturvårdsverket, 2018).   

 

7.1.1 Limträ  

Limträ är en förädlad träprodukt vars främsta användningsområde är i bärande konstruktioner. 

Det tillverkas industriellt genom att trälameller limmas mot varandra och är i jämförelse med 

sin vikt ett av de starkaste konstruktionsmaterialen. Att producera limträ är resurssnålt. 

Råmaterialet består i huvudsak av svensk gran och syntetiskt lim. Limfogarna består av 

aminoplaster eller fenolplaster. En viss formaldehydemission förekommer, men är väldigt 

liten. Andelen lim i produkten är mindre än 1 viktprocent. Restprodukter som uppstår vid 

tillverkningen är flis, spån och pellets som används för energiutvinning till bland annat 

torkningsprocessen (Svenskt trä, 2016).  

Limträ är hållfast i förhållande till sin egenvikt och även styvt och beständigt. Limträ har små 

temperaturrörelser men är känsligt för fuktrörelser, det sväller när fuktkvoten ökar och 

minskar när fuktkvoten minskar. Benägenheten att vrida och kröka är mindre för limträ än för 

massivt virke då det tillverkas av lameller. Limträ är ett brännbart material men är på grund av 

stora och homogena tvärsnitt förhållandevis brandstabilt. Det antänds inte så lätt och brinner 

långsamt genom att förkolna på ytan vilket skyddar de inre delarna. Limträ är en organisk 

produkt varför produkten kan angripas av mikroorganismer och insekter om materialet 

används eller hanteras på ett felaktigt sätt (Svenskt trä, 2016).  
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Oftast skräddarsys limträbalkarna för kunden vilket gör att spillet på byggarbetsplatsen blir 

litet. Limträ kan tillverkas och transporteras i längder uppemot 30 m. Emballaget tillverkas av 

återvinningsbart material (Svenskt trä, 2016). Produkten framställs enligt kvalitetsnorm 

ISO9001 och miljönorm ISO14001 (Svenskt Trä, 2018).  

Limträ kräver någon form av lyftanordning vid monteringen. Om limträet inte monteras på en 

gång kräver den en skyddad lagringsplats (Svenskt trä, 2016). Limträ kan återanvändas efter 

att en sakkunnig kontrollerat materialet och det kan också bearbetas i efterhand med 

exempelvis rengöring eller slipning. När limträet inte kan återanvänds kan det brännas för 

energiåtervinning (Svenskt trä, 2016).  

 

7.1.2 Martinsons  

Martinsons är en av Sveriges största producenter av limträ. Martinsons virke kommer från 

hållbara skogsbruk. Inga genmodifierade trädslag används och inget virke kommer från 

skyddsvärda skogar, illegal avverkning eller naturskogar som avverkats med syfte att nyttja 

området för plantager eller icke-skoglig markanvändning (Martinsons, 2012).  Virket 

transporteras i genomsnitt 100 km från avverkningsplatsen till sågverket. All el som 

Martinson använder i sina produktionsanläggningar kommer från vattenkraft medan 

värmeenergin skapas av biobränslen (Martinsons , 2018). En tredjedel av transporterna sköts 

av Johanssons Åkeri som använder biodieseln HVO till 85%. Detta innebär att en fjärdedel av 

alla transporter sker med fossilfritt bränsle. För år 2017 var utsläppen av koldioxid 30 gram 

per tonkilometer (Martinsons, 2018).  

För att tillverka 1 m3 limträ går det åt totalt 9539 MJ/m3 energi varav 8951 MJ/m3 är förnybar 

energi och 588 MJ/m3 är icke förnybar energi. Produktionen använder 0,12 m3 färskvatten per 

kubik limträ. Vidare binder 1 m3 limträ 679 kg koldioxidekvivalenter men släpper ut 3,7x10-6 

kg CFC som tunnar ut ozonskiktet, 46 g svaveldioxid som orsakar försurning, 290 g fosfater 

som orsakar övergödning, 72 g eten vilket skapar ozon, 3,5x10-5 kg antimon vilket utarmar 

abiotiska resurser och 563 MJ utarmning av fossila bränslen. Värdena är för produktionsfasen, 

och inkluderar råmaterialet, transport och produktion (The Norwegian EPD Foundation, 

2015). 

Livslängden för limträ är cirka 50 år men mer än 50 år vid inbyggnad ovan mark och i torr 

miljö. Limträ kräver ingen energitillförsel vid drift och inget underhåll behövs vid inbyggnad. 

Limträ behöver inget särskilt skydd av hälsa eller miljö vid rivning. Materialet kan 

återanvändas eller energiåtervinnas utan att det finns risk för miljöbelastande emissioner. För 

att få till ett kretslopp kan aska från förbränning av trä återföras till skogsmark. Emissionen av 

formaldehyd från limmet sker med en mängd på <0,03 mg/m3, gränsvärde för E1-normen är 

0,13 mg/m3 (Martinsons, 2009). Att producera 1 m3 limträ genererar 1 g farligt avfall, 6,2 kg 

icke farligt avfall och 1g radioaktivt avfall (The Norwegian EPD Foundation, 2015).  

 

 

 

 

 



21 

 

7.2 Stål 

Stål är ett material som är hållbart, flexibelt och som har lång livslängd (Widman, 2001). Stål 

är en legering som består till största delen av järn. Järn är vårt fjärde vanligaste grundämne 

och kan lätt återvinnas flera gånger om utan att tappa i kvalitet. Mängden kol som tillsätts i 

järn bestämmer vilka egenskaper stålet får, stort kolinnehåll ger starkare och hårdare stål. 

Dagens stålvaror innehåller även andra legeringar utöver kol vilket förändrar stålets 

egenskaper, mangan ökar stålets hållfasthet medan krom och molybden förhindrar att stålet 

rostar. Även bearbetningen av stålet påverkar dess egenskaper, om det valsas, värms eller 

kyls. Genom att smälta skrot kan nytt stål bildas varför skrot är en viktig råvara för 

stålindustrin då den har mycket mindre miljöpåverkan än malmbaserat stål. Merparten av det 

stål som produceras i Sverige exporteras medan det mesta av det stål som vi använder 

importeras (Jernkontoret, 2018).  

 

7.2.1 Malmbrytning  

Det stål som återvinns räcker inte till för efterfrågan på stål varför malm behöver brytas. Att 

bryta malm påverkar miljön. Gruvindustrin skadar naturvärden och biologisk mångfald. 

Gruvor tar stor plats och skapar ökenlandskap då skog och andra växtligheter försvinner. 

Vidare påverkar både brytning och bearbetning miljön genom att kemikalier och annat avfall 

förorenar miljön. Avfallet måste tas om hand och lagras i deponier. Gruvor påverkar också 

människor genom buller, damm och skakningar. Även urfolket påverkas genom att 

gruvdriften stör rennäringen (Naturskyddsföreningen, 2018).  

För att framställa järn reduceras malm i masugnar med hjälp av koks. Till processen krävs 

väldigt höga temperaturer vilket alstras genom förbränning av stenkol. Biprodukt i processen 

är koksgas som efter rening kan omvandlas till bland annat tjära, naftalin, svavel, ammoniak 

och råbensen. Den rena koksgasen används för värme till den egna processen eller säljs vidare 

för kraft- och värmealstring. Processen genererar utsläpp både till luft och vatten som stoft, 

koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid, polyaromater samt mindre mängder metaller. Till 

rening av gaserna används vatten vilket medför att ammoniumkväve, syreförbrukande ämnen 

samt oljor, fetter och smörjmedel från maskinerna hamnar i vattnet. Idag finns inga alternativ 

till kol som reduktionsmedel eller till de fossila bränslena i värmningsugnarna. Däremot har 

man blivit bättre på att ta tillvara restenergin från processerna (Widman, 2001).   

Stål rostar, särskilt om det kommer i kontakt med vatten. För att förhindra rostning kan stålet 

förses med bland annat zink eller färg som är sammansatt av bindemedel (PVC), pigment, 

tillsatsmedel och lösningsmedel. Stålet kan också göras rostfritt genom att tillsätta krom. 

Stålkonstruktionen i en byggnad har tekniskt sett en mycket längre livslängd än själva 

byggnaden varför den kan återanvändas. Byggnader med stål är enkla att sammanfoga men 

även demontera, sortera och återvinna (Widman, 2001). Stål är ett känsligt material ur 

brandsynpunkt då det tappar bärförmåga och styvhet snabbt vid högre temperaturer. Stålet 

behöver skyddas genom att antingen byggas in eller brandskyddsmålas (Isaksson, 

Mårtensson, & Thelandersson, Byggkonstruktion, 2010). Stålet behöver ingen energi under 

drift och underhåll. Ingen särskild åtgärd för skydd av hälsa eller miljö behövs vid 

demontering. Stålet avger inga emissioner (SWL Stålkonstruktioner AB, 2007).  
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7.2.2 SSAB 

SSAB är en global stålleverantör som tillverkar varmvalsat stål i Raahe i Finland. Deras 

råmaterial består av järnmalm med cirka 20 % järnskrot. Järnmalmen kommer från Sverige 

eller Ryssland. Stenkolet som används kommer från Nordamerika eller Australien och 

kalkstenen från Sverige. Färdigt stål skickas med båt alternativt långtradare och tåg (SSAB, 

2014).  

För att tillverka 1 kg varmvalsat stål krävs 23,71 MJ energi varav 0,41 MJ är från förnybara 

energikällor och 23,3 MJ är från icke förnybara energikällor. Vidare används 20 L vatten per 

kg stål. De avfall som behöver tas om hand är 50 g farligt avfall, 0,385 g ofarligt avfall och 

0,278 g radioaktivt avfall per kg stål. Vid produktionen av 1 kg stål släpps det ut 2,28 kg 

koldioxidekvivalenter, 9,11x10-9 kg CFC, 4,29x10-3 kg svaveldioxid, 4,67x10-4 kg fosfater, 

3,53x10-4 kg eten, 1,18x10-5 kg antimon och 22,62 MJ utarmning av fossila bränslen (SSAB, 

2014) (Troldekt AB, 2018).  

 

7.3 Miljö  

Inte bara verksamheter utan även produkter och tjänster kan hanteras av ett 

miljöledningssystem. Produkter påverkar miljön i såväl tillverkning som användning och 

resthantering. Ett led i att miljöutreda en produkt är att göra en analys av miljöaspekter och 

den miljöpåverkan och miljöprestanda som är förknippade med produkten. En miljöaspekt är 

en del av en produkt som påverkar eller kan påverka miljön genom exempelvis förbrukning 

av råmaterial och energi eller utsläpp. Ett bra sätt att identifiera miljöaspekter är att knyta dem 

till hållbarhetsprinciperna. Principerna utgår från grundläggande mekanismer genom vilka de 

ekologiska och sociala systemen kan eroderas (Lindahl, Miljöutredning del 2: Hur påverkar 

verksamheten miljön?, 2017).  

Hållbarhetsprinciperna är som följer: 

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk… 

 

 1… koncentrationsökning av ämnen från berggrunden                                        

 (fossilt kol, olja, metaller) 

 

 2… koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion 

 (kväveoxider, freoner, hormonstörande kemikalier) 

 

 3… undanträngning med fysiska metoder  

 (skogsskövling, trafikinfrastruktur, överfiske) 

 

Och det finns inga strukturella hinder för människors... 

 

 4… hälsa  

  

 5–8 … inflytande, kompetens, opartiskhet, mening   

 (Sveriges ekokommuner, 2018) 
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7.3.1 Ekostrategi hjulet  

Ekostrategihjulet används för miljöanpassad 

produktutveckling. I hjulet tas hänsyn till 8 olika 

faktorer, se figur 24. Dessa är optimerad funktion, 

minskad påverkan under användning, minskad mängd 

material, val av rätt material, optimerad livslängd, 

optimerad produktion, optimerad resthantering och 

optimerad distribution, och beskrivs närmare i 

kommande text (Ammenberg, 2012).   
                                            Figur 24: Ekostrategihjulet, (Ammenberg, 2016) 

7.3.1.1 Optimerad funktion  

En produkt är kopplad till en funktion och ett behov. Att utgå från en produkts funktion 

istället för en bestämd produkt skapar förbättringspotential. Det är också viktigt att skapa 

funktionen så att den är skonsam mot miljön. För att kunna jämföra och analysera olika 

alternativ behöver en funktionell enhet väljas som på ett bra sätt beskriver produktens 

funktion. Att fokusera på funktion istället för en produkt skapar förändring som kan påverka 

incitamenten för att tillverka resurssnåla produkter. Även att fundera på vem som betalar för 

olika delarna i livscykeln och hur de påverkar miljöbelastningen är viktigt (Ammenberg, 

2012).   

 

7.3.1.2 Minskad påverkan under användning  

Användningsfasen är i många fall viktigast ur miljösynpunkt, speciellt för produkter som 

använder energi i användningsfasen. Det gäller även produkter vars användning medför att 

miljömässigt viktiga material förbrukas eller sprids, exempelvis material som kräver mycket 

energi vid tillverkning eller som är toxiska. Exempel på ett sådant material är zink, som 

används som rostskydd för stål, eller andra färger på byggnader (Ammenberg, 2012).  

 

7.3.1.3 Minska mängden material  

Miljöpåverkan hör ihop med materialflöden varför det är viktigt att minska 

materialmängderna. Att minska materialmängden påverkar hela materialets livscykel, allt 

ifrån transportens minskade bränsleförbrukning till avfallshantering. Minskad materialmängd 

är en viktig faktor för hållbar utveckling (Ammenberg, 2012).  

 

7.3.1.4 Välj rätt material  

Vid val av material behöver många olika faktorer beaktas såsom kvalitet och egenskaper. 

Efter att ha specificerat vilka egenskaper produkten behöver ha kan lämpliga material väljas. 

Materialen ska sedan bedömas utifrån resurstillgång och energianvändning. Aspekter att 

begrunda är om materialen är förnybara och vilket energibehov de har vid tillverkning och 

senare i livscykeln. Vidare behöver faktorer som utsläpp, landskapsförändring, toxicitet och 

nedbrytbarhet vägas in (Ammenberg, 2012).  
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7.3.1.5 Optimera livslängd  

Det är viktigt att ta hänsyn till en produkts livslängd. Att framställa nya produkter kräver 

råvaror och energi varför en lång livslängd på en produkt är viktig ur miljösynpunkt. I vissa 

fall kan det dock löna sig att en produkt har kort livslängd om en nyare produkt har mindre 

miljöpåverkan vid användning och kompenserar för produktionen av den nya produkten. I 

andra fall kan det vara försvarbart att använda produkter med miljömässigt kritiska 

egenskaper om den ger en betydligt mindre miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv 

(Ammenberg, 2012).  

 

7.3.1.6 Optimera produktion  

Miljöeffekter av produktion är viktigt, ibland viktigast, varför produktionsprocesser och dess 

effekter behöver beaktas (Ammenberg, 2012).  

 

7.3.1.7 Optimera resthantering  

Att vid produktutveckling ta hänsyn till kretslopp är viktigt. Detta betyder att naturresurser 

ska användas, återanvändas, återvinnas och omhändertas med minsta möjliga förbrukning av 

resurser utan att naturen skadas. En viktig aspekt är 

sluthantering av produkten. För detta finns en 

hierarki för hantering där det bästa är om produkten 

kan underhållas och repareras och det sämsta är om 

produkten hamnar på deponi, se figur 25. I Sverige 

bygger dock en del av energiproduktionen på tillgång 

till brännbart material vilket kan påverka 

produktionsutvecklingen genom att det är positivt att 

skapa produkter som kan brännas för 

energiåtervinning (Ammenberg, 2012).  

    Figur 25: Avfallshierarkin (Sopor.nu, 2018) 

 

7.3.1.8 Optimera distributionen  

Logistiska frågor är viktiga för miljöanpassad produktutveckling då transporter ger upphov till 

en betydande miljöpåverkan. Miljöpåverkan skiljer sig mellan olika transportmedel och även 

utifrån produktens vikt, volym och fyllnadsgrad. Även produktens geografiska 

tillverkningskedja och användningsplats ger en betydande inverkan. Val av en leverantör har 

således stor betydelse (Ammenberg, 2012).  
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8 Miljöjämförelse  
Miljöjämförelsen gjordes enligt ekostrategihjulet och miljöaspektsidentifiering och 

bedömning. Från ekostrategihjulet identifierades en rad faktorer som är viktiga för 

produktoptimering. Sedan gjordes en analys av produkten följt av de två materialen limträ och 

stål utifrån fakta och materielmängd. Från teoridelen identifierades aktiviteter som påverkar 

och ger upphov till utsläpp till luft och vatten, förorening av mark och grundvatten, 

miljöpåverkan från kemiska produkter och påverkan på ekosystem. Aktiviteterna knöts till 

miljöaspekter och hållbarhetsprinciper för att sedan kvantifieras och bedömas. Bara negativa 

miljöaspekter beaktades.  

Bedömningsmodellen för miljöaspekterna byggde på tre kategorier vilka var omfattning, 

allvarlighetsgrad och frekvens. Omfattning tog hänsyn till mängden miljöpåverkan, 

allvarlighetsgrad till hur farligt och/eller giftig miljöpåverkan var och frekvens beaktade hur 

ofta miljöpåverkan sker eller hur sannolik den är att göra skada. För vardera kategorin gavs 1-

3 poäng utifrån om påverkan ansågs vara liten (1 poäng), stor (2 poäng) eller mycket stor (3 

poäng). Sedan adderades poängen. De aspekter som gav sju eller fler poäng ansågs som 

betydande.  

För beräkningar av utsläppsmängder, transportsträckor med mera se bilaga E. 

 

8.1.1 Stommen 

För att kunna göra en produktoptimering har produkten, dess funktionsenhet och egenskaper 

definierats enligt följande: 

Produkt:  Stomme till butik 

Funktionsenhet: Bära upp byggnaden  

Egenskaper:  Hög hållfasthet 

  Vara stabil mot vind, snö och andra laster  

  Ha bra brandmotstånd 

  Vara lättarbetad på bygget 

  Gå lätt att resa 

  Vara säker 

  Inte bli för kostsam 

  Inte ge för hög byggnadshöjd/volym  

 

 

8.1.2 Limträ 

Volymen limträ för stommen var 150 m3 vilket väger 58,5 ton. Då butiken uppförs i Norrland 

är det naturligt att tänka sig att limträprodukterna kommer från Martinsons varför 

transportlängden för den färdiga produkten baseras på avståndet från Bygdsiljum till Tomtebo 

i Umeå, 88 km (Hitta.se, 2018).  

Utifrån den teori som beskrivits om limträ och de faktorer som lyfts fram som betydande för 

produktoptimering samt ur miljöledningssystem har värden och fakta samlats som ligger till 

grund för vidare analys. Denna information presenters i tabell 5. Totalt identifierades 20 

miljöaspekter för limträ varav ingen blev betydande, se tabell 1 och 2 i bilaga C.  
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Tabell 5: Limträ 

LIMTRÄ  

Resursåtgång  150 m3 vilket motsvarar 58,5 ton 

Resurstillgång God  
Förnybart material 
Skogen växer mer än den avverkas 

Förnybart material  Ja 

Nedbrytbart material  Träet men inte limmet 

Energianvändning mm  

- tillverkning Krävs 
Mestadels från förnybara källor (vattenkraft) 

- transporter ¼ av transporterna sker med biobränsle 
88 km från sågverk till byggarbetsplats 

- uppbyggnad Kräver lyftanordning som behöver drivmedel  

- användning  Ingen energianvändning under drift eller underhåll 

- nedmontering  Inget särskilt skydd av hälsa eller miljö 

- återanvändning  Kan återanvändas efter att ha kontrollerats  
Eventuell slipning kräver drivmedel  

- återvinning Kan brännas för energiåtervinning med utsläpp som för 
vanligt trä  

Vattenanvändning  Värden finns 

Utsläpp Ja, mängder finns för klorfluorkol, svaveldioxid, fosfater, 
eten, antimon och utarmning av fossila bränslen 

Avfallsproduktion  Ja, mängder finns för farligt-, icke farligt- och radioaktivt 
avfall 

Bidrag till landskapsförändring Ja, men nya plantor planteras  

Toxiska ämnen  Formaldehyd i limmet 

Livslängd > 50 år 

Brand Brandstabilt 
Brinner genom att förkolna  

Övrigt Kan angripas av mikroorganismer 
Fuktkänsligt 

 

 

8.1.3 Stål 

Mängden stål för stommen var 31 ton varav fackverksbalkarna stod för 29 ton. 

Fackverkstakstolarna är tillverkade av SWL och övriga ståldelar, balkar och vindstag, 

kommer från Tibnor (OF Bygg: Svensson, 2018).  

Då ursprunget till stålet är oklart görs antagandet att stålet kommer från SSAB. 

Stålprodukterna från Tibor består till 95 % av järn med tillsats av kol, svavel, fosfor, kväve, 

koppar, kisel, krom, mangan, nickel, vanadin och molybden (Tibnor AB, 2017). 

Fackverkstakbalkarna består av konstruktionsstål och epoxilack. Emissioner till luft, vatten 

och mark består av VOC, flyktigt organiskt lösningsmedel, med 5,5 kg per producerat ton. 

Vid tillverkningen används elenergi 215 kWh per producerat ton (SWL Stålkonstruktioner 

AB, 2007).  

Utsläpp från transporter räknas från det att det färdiga stålet lämnar SSAB i Raahe. Från 

Raahe antas stålet gå dels till Tibors produktionsanläggning i Seinäjoki med långtradare, 

avstånd 26 mil, och dels till SWL:s produktionsanläggning i Smedjebacken med båt 
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respektive långtradare, avstånd 70 och 20 mil. De färdiga produkterna transporteras sedan till 

Umeå. Antagandet görs att transporten från SWL sker med långtradare, avstånd 60 mil, och 

att transporten från Tibnor i Seinäjoki sker med långtradare till Vaasa, avstånd sju mil, och 

sedan med båt till Umeå, avstånd i elva mil (se.avstand.org, 2018). För sjöfart antas att 

varorna fraktas med General cargo som har en bränsleförbrukning på 8,2 g/ton km 

(Johansson, Farelius, & Höök, 2010). Om fartyget går på diesel blir utsläppen av koldioxid 

2,16 kg CO2/L bränsle (Trafikverket, 2016). Långtradare släpper ut 120 g CO2/tonem 

(Trafikanalys, 2015).  

På samma sätt som för limträ har värden och fakta samlats in med avseende på de faktorer 

som är betydande för produktoptimering samt ur miljöledningssystem Denna information 

presenters i tabell 6. Totalt identifierades 18 miljöaspekter för stålet varav sju var betydande, 

se tabell 3 och 4 i bilaga C. 

 
Tabell 6: Stål 

STÅL  

Resursåtgång  31 ton stål (29 ton takbalkar, 2 ton pelare mm) 

Resurstillgång God för järn  
God för övriga ämnen i stålet  
God för stenkol 

Förnybart material  Nej 

Nedbrytbart material  Nej  

Energianvändning mm  

- tillverkning Krävs 
Mestadels fossila bränslen  
Elenergi till SWL-balkarna  

- transporter 810 km med båt 
1130 km med långtradare 

- uppbyggnad Kräver lyftanordning som behöver drivmedel  
Lätt att montera 

- användning  Ingen energianvändning under drift eller underhåll 

- nedmontering  Lätt att demontera 
Inget särskilt skydd av hälsa eller miljö 

- återanvändning  Går att återanvända 

- återvinning Går att återvinna till nytt stål, kräver energi  

Vattenanvändning Ja, värden finns  

Utsläpp Ja, mängder finns för klorfluorkol, svaveldioxid, fosfater, 
eten, antimon och utarmning av fossila bränslen, VOC 

Avfallsproduktion  Ja, mängder finns för farligt-, icke farligt- och radioaktivt 
avfall 

Bidrag till landskapsförändring Ja genom malmbrytning 

Toxiska ämnen  Epoxilack  

Livslängd 100 år 

Brand Behöver byggas in alternativt skyddsmålas för brand  

Övrigt Kan rosta  
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9 Resultat miljöjämförelse 
Ur produktoptimering har följande resultat fastställts. Båda stomsystemen klarar av att bära 

upp lasterna och uppfyller därmed produktens funktion. Ingen av stomsystemen kräver energi 

under användningsfasen men däremot innehåller båda toxiska ämnen, trästommen avger 

emissioner i form av formaldehyd från limmet medan stålstommen inte avger emissioner men 

har målats med epoxifärg som är toxiskt under bearbetningen. Sett till materielmängd utifrån 

vikt var träåtgången större än stålåtgången men stål genererade större mängder avfall än 

trästommen. Stål och trä har olika egenskaper men båda bedöms uppfylla egenskaperna för en 

stomme, det vill säga hållfasthet, stabilitet mot vind, snö och andra laster, vara lättarbetat på 

bygget och vara säkert. Trä är brandstabilt medan stål kräver åtgärder i from av inbyggnad 

eller brandskyddsmålning. Stålet kan antas gå lättare att resa då balkarna är färdiga att resas 

medan limträbalken behöver byggas ihop på plats på grund av sin stora spännvidd. Ingen 

jämförelse av ekonomisk kostnad har gjorts men trästommen medför en högre driftskostnad 

på grund av ökad byggnadshöjd och invändig volym. Resurstillgången på båda materialen är 

god, trä är förnybart och stål går att återvinna oändligt många gånger utan att tappa i kvalitet. 

Däremot är processen att smälta om stål mycket energikrävande.  

Limträstommen förbrukade nästan dubbelt så mycket energi vid tillverkningen än 

stålstommen men energikällan för trästommen var nästan helt förnybart medan stål använder 

nästan bara energi från fossila källor. Båda stommarna genererar utsläpp men stålets 

utsläppsmängder under produktionen var avsevärt högre när det kommer till mängd koldioxid 

och flyktiga organiska ämnen, VOC. Vidare kräver stålstommens tillverkning en hel del 

vatten och utarmar stora mängder fossila bränslen. Stålstommen har en längre livslängd än 

trästommen. Båda materialen har ett naturligt kretslopp där det finns goda möjligheter att för 

stålets del återanvändas och träets del att återvinnas för energi. I dagens läge kommer inget av 

materialen hamna på deponi. Logistiskt sett är trästommen bättre än stålstommen, mycket 

tack vare närheten till material och tillverkare som finns lokalt trots att limträstommen är både 

tyngre och har mer volym.   

Av limträets 20 identifierade miljöaspekter var det ingen som blev betydande medan av stålets 

18 var det sju som fick sju eller fler poäng. Dessa var malmbrytningens förändrade 

markanvändning, vattenanvändning och manipulation av ekosystem, ståltillverkningens och 

transporternas utsläpp samt produktionen av farligt- och radioaktivt avfall.  

I tabell 7 presenteras en jämförelse för energi- och vattenmängd som går åt till respektive 

materials produktion samt utsläpp och avfallsgenerering av desamma. I tabellen presenteras 

också differensen som blir med trästomme i jämförelse med stålstommen.  
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Tabell 7: Jämförelse trästomme med stålstomme 

Jämförelse  
Limträ 

 
Stål 

Differens             
trä mot stål 

Mängd material     

- totalt  150 m3 (58,5 ton) 31 ton +27,5 ton 

Energimängd tillverkning limträ/stål    

- totalt  1 431 GJ 735 GJ +696 GJ 

- varav förnybart 93,8 % 1,7 %  

- icke förnybart 6,2 % 98,3 %  

Energimängd tillverkning av takbalk     

- elenergi  - 6,2 MWh -6,2 MWh 

Vattenanvändning tillverkning limträ/stål    

- totalt  18 m3 620 m3 - 602 m3 

Utsläpp    

- koldioxid Binder 101,9 ton 70,7 ton -172,6 ton 

- klorfluorkol 0,56 g 0,28 g +0,28 g 

- svaveldioxid 6,9 kg 133 kg -126,1 

- fosfater 43,5 kg 14,48 kg +29,02 kg 

- eten 10,8 kg 10,94 kg -0,14 kg 

- antimon 5,25 g 366 g -360,75 g 

- utarmning fossila bränslen  84,5 GJ 7 012 GJ -6927,5 GJ 

- formaldehyd 4,5 mg - +4,5 mg 

- VOC - 160 kg -160 kg 

Avfallsgenerering     

- farligt avfall 150 g 1,55 ton -1,55 ton 

- icke farligt avfall 930 kg 11,94 kg +918,06 kg 

- radioaktivt avfall  0,15 kg 8,62 kg -8,47 kg 

Transporter, utsläpp CO2    

- till tillverkning  - 1211 kg -1211 kg 

- till bygget  154,5 kg 2107 kg -1952,5 kg 

- totalt  154,5 kg 3318 kg -3163,5kg 

 

  



30 

 

10  Diskussion  
Det här arbetet ger ett förslag på hur en möjlig lösning på en trästomme skulle kunna bli. Den 

är inte på något sätt färdigdimensionerad för byggritningar eller handlingar utan måste räknas 

om och vissa delar behöver kontrolleras och analyseras noggrannare, gärna med datorstöd. 

Detta då balken som valts är avancerad och en del förenklande antaganden har gjorts, bland 

annat har taklutningen på balkarna försummats, för att kunna beräkna för hand. Vidare har 

stödmomentet för den lilla takbalken inte reducerats av samma anledning. Istället för att räkna 

om lasten i olika fack har kontinuitetsfaktorn på 1,1 tillämpats vilket inte ger helt rätt resultat. 

Vindlasten har beräknats med en förenklad metod där turbulens inte tagits med. 

Nocknedböjningen har uppskattats med en formel som inte gör konstruktionen rättvisa varför 

en vidare analys behöver utföras. Således finns många delar som behöver undersökas 

närmare.   

Vid dimensionering av upplagsplåtarna har elastisk analys använts men det skulle även gå att 

tillämpa flytlastteori som skulle resultera i tunnare plåtar. Stål är ett töjbart material och kan 

tillåtas plasticera. Dessutom bär inte upplagsplåten någon kritisk last i konstruktionen. Med 

tanke på de försämrade villkoren för upplagstryckets kapacitet som kom när Eurokod infördes 

kan nyttjandegraden vara nära 100 % utan att det är någon fara. De konstruktioner som 

byggdes innan villkorsförändringen klarar fortfarande av att bära lasten och visar därmed på 

att kapaciteten för upplagstrycket inte är så låg som reglerna säger idag.    

Den största svårigheten som stöts på i dimensioneringen har varit bristen på information och 

kunskap i böcker och hos konstruktörer om underspända takkonstruktioner med stor 

spännvidd. Det verkar vara betydligt vanligare att välja andra typer av takbalkslösningar vid 

stora spännvidder, som fackverk eller ramar och bågar. Många har varit skeptiska till att 

utforma byggnaden med full spännvidd på 40 m, istället har man förordat kortare spännvidd 

med pelare. Visst finns det många frågetecken att räta ut men samtidigt går det mesta att lösa 

med lite tålamod och ingenjörsmässig kunskap. 

Liksom för dimensioneringen blir miljöjämförelsen en fingervisning av hur stommens 

påverkan för miljön ser ut. Miljöaspekterna är endast ett antal av en stor mängd som både 

limträ- och stålproduktion för med sig. Att identifiera alla aspekter är ett stort och omfattande 

arbete vilket inte ryms inom ramen för det här examensarbetet. Trots det anser jag att det är 

både en tydlig och givande metod att arbeta med då den ser till miljön ur ett bredare 

perspektiv. I bedömningen kan man även ha med positiva aspekter samt knyta aspekterna mot 

miljömålen, vilket inte gjorts i det här arbete, men skulle ha gett ett ännu bredare perspektiv. 

Själva bedömningen av miljöpåverkan är inte så enkel att göra. Svårigheten när man tittar på 

en isolerad produkt som i detta fallet är att bestämma vad man värderar påverkan mot och hur 

man bedömer frekvensen och sannolikheten för skada när påverkan för produkten sker under 

en ytterst begränsad tidsperiod. Som exempel så bryts kanske malmen som behövs för stålet i 

stommen under en dag men för att bryta malmen måste en gruva ha byggts upp vilket medför 

stor miljöpåverkan. För trästommen däremot handlar det om en viss mängd träd som behöver 

fällas som kan tas från en begränsad del av en skog. Vidare är skogen förmodligen redo för 

avverkning och nya plantor planteras. Därför belastar inte skogsavverkningen miljön alls i 

lika stor omfattning.   

Att göra en produktoptimering med hjälp av ekostrategihjulet är en helt annan metod att 

värdera produktens miljöpåverkan med. Den metoden känns väldigt relevant även om jag inte 

tror att den heller är så vanligt förekommande inom byggbranschen, mer inom 

elektronikproduktion. Den metoden tar in andra faktorer än vad ett miljöledningssystem gör 

som är viktiga att värdera när man jämför material med varandra, till exempel livslängd och 
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andra egenskaper som man anser vara speciellt viktiga för just sin produkt. Jag tycker att det 

är en bra metod att först sätta upp ramarna för vilken funktion och vilka egenskaper man vill 

ha av sin produkt och sedan titta på olika material och se vilka krav respektive material fyller 

samtidigt som man ser vilken miljöpåverkan de för med sig både i produktion och under sin 

livslängd och sluthantering.  

Förvånande resultat i det här arbetet var att se att limträstommen faktiskt förbrukar nästan 

dubbelt så mycket energi som stålstommen i produktionsfasen, trots att ståltillverkning är så 

energikrävande. Dock kommer i princip all energin vid limträtillverkningen från förnybara 

källor medan stålet nästan uteslutande använder fossila bränslen. Även vatten är en viktig 

faktor att begrunda. Malmbrytning och ståltillverkningen använder stora mängder vatten i sin 

produktion vilket medför stora konsekvenser ur renings- och miljösynpunkt.   

Vidare kan frågan om transporter lyftas fram. Just i det här fallet blir det så påtagligt att 

stålstommen genererar betydligt mer utsläpp från transporter än trästommen, mycket tack vare 

trästommens närhet till råvara och leverantör. Limträet uppskattas transporteras totalt 88 km 

och hanteras av en enda leverantör medan stålet åker fram och åter mellan Sverige och 

Finland och mellan olika aktörer. Det skulle vara intressant att titta på hur stor skillnaden blir 

om stommen skulle byggas i södra Sverige, då trästommens transport skulle generera större 

utsläpp samtidigt som de färdiga ståldelarna skulle finnas närmare. Detta visar på att 

Ammenberg verkligen har en poäng i att tänka lokalt gör bra för miljön.   

Sedan är det ju också så att båda materialen behöver finnas, man bygger inte trä utan stål 

vilket det här arbetet visar i allra högsta grad. Takbalkarna behöver ha dragstag i stål samt 

armering vid upplaget för kontakttrycket. Materialen ska nyttjas där de gör störst nytta och där 

deras egenskaper bäst behövs.  

I det här fallet kan jag tycka att resultaten visar på att både stål och trä fungerar alldeles 

utmärkt som stomme och då kan miljöpåverkan få betydelse och kanske bli avgörande för 

vilket material man väljer. Sedan finns det naturligtvis andra aspekter att titta på. I det här 

arbetet har till exempel inte ekonomi tagits med alls. Oftast behöver trä väderskyddas under 

byggfasen vilket kan bli kostsamt samtidigt som det för med sig stora konsekvenser om 

stommen tillåts bli blöt. För att få en riktigt bra bild över miljöpåverkan skulle man behöva 

titta på hela byggnaden och inte bara stommen för att få de mest rättvisande bilderna av 

koldioxid- och andra utsläpp samt miljöpåverkan.   

 

11 Slutsats  
Resultaten visar att en trästomme gick att utforma till butiken men med ökad byggnadshöjd 

och invändig volym som följd. De båda stommarnas miljöpåverkan har identifierats och 

bedömts utifrån ekostrategihjulet och miljöaspektsbedömning som är en del i ett 

miljöledningssystem. Vidare har trästommen presenterats genom ritningar i Tekla och allt 

arbete har mynnat ut i ett akademiskt examensarbete. Detta betyder att syftet och målen har 

uppfyllts. Om effektmålet nås får framtiden visa.    
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Bilaga A: Ekvationer 
I den här bilagan presenteras de ekvationer som använts vid dimensioneringen. Ekvationerna 

härrör från formelsamlingarna Byggkonstruktion och Byggformler och tabeller och böckerna 

Limträhandböckerna del 2 och 3 samt Dimensionering av träkonstruktioner del 2 som alla 

bygger på Eurokod. 

Laster 

Snölast beräknas enligt:  

   𝑠 = 𝜇𝑖 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝑠𝑘    Ekvation 1 

sk  snölastens grundvärde  

μi formfaktor som beaktar takets utformning  

Ce exponeringsfaktor med hänsyn till topografi  

Ct termisk koefficient som beror av värmeflödet genom taket, normalt 1.0 

(Isaksson & Mårtensson, Byggkonstruktion Regel- och formelsamling, 2010) 

 

Vindlasten beräknas enligt:   

𝑤𝑒/𝑖 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∗ 𝑐𝑝𝑒/𝑝𝑖    Ekvation 2 

w  vindlast per ytenhet vinkelrät mot belastad yta  

qp(ze) karakteristiskt hastighetstryck 

ze referenshöjd för utvändig vindlast  

cpe utvändig dimensionerande formfaktor som beror av vindriktning och byggnadens form, 

se figur 1 

cpi invändig formfaktor    

(Isaksson & Mårtensson, Byggkonstruktion Regel- och formelsamling, 2010) 

 

 

Figur 126: Formfaktorer för väggar (Isaksson & Mårtensson, Byggkonstruktion Regel- och formelsamling, 2010) 

 

Reduktion av nyttig last beräknas enligt:  

 

 𝛼𝐴 =
5

7
𝜓0 +

𝐴0

𝐴
≤ 1.0    Ekvation 3 

 

αA  reduktionsfaktor, får reduceras med värdet om det hamnar mellan 0.6 och 1.0  

ψ0 lastkombinationsfaktor för aktuell kategori  

A0 10.0 m2  

A belastad area  

(Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, Byggkonstruktion, 2010) 
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Dimensionerande laster i brottgränstillstånd beräknas enligt STR och verifieringen sker enligt: 

𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑                                               Ekvation 4 

Ed  dimensionerande lasteffekt 

Rd dimensionerande bärförmåga  
(Isaksson, Mårtensson, & Thelandersson, Byggkonstruktion, 2010) 

Lastkombination som är aktuell för bärverk där egentyngder inte är dominerande är STR-B 

och beräknas enligt: 

𝑞𝑑 = 𝛾𝑑 ∗ 1.2 ∗ 𝐺𝑘 + 𝛾𝑑 ∗ 1.5 ∗ 𝑄𝑘1 + 𝛾𝑑 ∗ 1.5 ∗ 𝜓0𝑖 ∗ 𝑄𝑘𝑖 Ekvation 5 

γd  säkerhetsklass  

Gk permanenta laster  

Qk1 variabel huvudlast 

ψ0i lastkombinationsfaktor 

Qki variabel övrig last  

(Isaksson & Mårtensson, Byggkonstruktion Regel- och formelsamling, 2010) 

 

Deformation (nedböjning) beräknas för två fall, initial nedböjning och slutgiltig nedböjning, 

och för två lastfall, permanent och variabel. Dessa beräknas enligt: 

 

För permanenta laster, G: 

 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 = 𝑤 ∗ 𝐺𝑘    Ekvation 6 

 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝐺 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺(1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓)   Ekvation 7 

För variabla laster, Q: 

 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 𝑤 ∗ 𝑄𝑘    Ekvation 8 

 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑄 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄(1 + 𝜓2 ∗ 𝑘𝑑𝑒𝑓)   Ekvation 9 

Totala nedböjningen: 

 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑡𝑜𝑡 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 + 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄   Ekvation 10 

 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑡𝑜𝑡 = 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝐺 + 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑄    Ekvation 11 

w  deformation/nedböjning 

winst,G momentan nedböjning av permanenta laster 

winst,Q momentan nedböjning av variabla laster  

Gk karakteristiskt lastvärde för permanenta laster 

Qk karakteristiskt lastvärde för variabla laster 

winst,tot total momentan nedböjning 

wfin,G slutgiltig nedböjning av permanenta laster  

wfin,Q slutlig nedböjning av variabla laster 

Ψ2  lastkombinationsfaktor, värde beror på lasttyp  

kdef faktor som tar hänsyn till krypning   

wfin,tot total slutgiltig nedböjning  

(Svenskt trä, 2016) 
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Nedböjning av en balk beror på typ av konstruktion varför den beräknas med olika ekvationer 

beroende på balktyp. Nedböjning för en fritt upplagd tvåstödsbalk med jämnt utbredd last 

beräknas enligt: 

 

 𝑤 =
5∗𝑞∗𝑙4

348∗𝐸∗𝐼
     Ekvation 12 

 

(Isaksson & Mårtensson, Byggkonstruktion Regel- och formelsamling, 2010) 

 

 𝐼 =
𝑏∗ℎ3

12
     Ekvation 13 

 
(Johannesson & Vretblad, 2011) 

 

Nedböjning för en kontinuerlig trestödsbalk beräknas enligt: 

 

 𝑤 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 ∗
𝑞∗𝑙4

100∗𝐸∗𝐼
    Ekvation 14 

 
(Isaksson & Mårtensson, Byggkonstruktion Regel- och formelsamling, 2010) 

 

Nockens nedböjning för en treledstakstol beräknas enligt:  

 

 𝑤 =  
(𝑞1+𝑞2)∗𝑙2

16∗tan 𝛼2∗𝐸𝑠𝑡å𝑙∗𝐴𝑠𝑡å𝑙
∗ (

1

cos 𝛼3 +
𝐸𝑠𝑡å𝑙∗𝐴𝑠𝑡å𝑙

𝐸𝑏𝑎𝑙𝑘∗𝐴𝑏𝑎𝑙𝑘
)  Ekvation 15 

 

w  nedböjning    

q utbredd last   

l balkens längd   

E E-modul vid bruksgränstillstånd  

I yttröghetsmoment   

b balktvärsnittets bredd 

h balktvärsnittets höjd 

A area   

α takvinkel  

(Svenskt trä, 2016) 

 

Dimensionerande materialvärde 

Dimensionerande materialvärden beräknas enligt:  

 

 𝑓𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑∗𝑓𝑘

𝛾𝑀
    Ekvation 16 

fd  dimensionerande värde   

kmod omräkningsfaktor som tar hänsyn till inverkan av fukt och lasters varaktighet  

Qk1 partialkoefficient för materialet, 1.25 för limträ och 1.3 för träförband 

(Isaksson & Mårtensson, Byggkonstruktion Regel- och formelsamling, 2010) 

Momentkapacitet 

Momentkapacitet beräknas enligt: 

 𝑀𝑅𝑑 = 𝑓𝑚𝑑 ∗ 𝑊 ∗ 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡    Ekvation 17 
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 𝑊 =
𝑏∗ℎ2

6
     Ekvation 18 

 

 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 = {

1                           𝑓ö𝑟         𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 ≤ 0.75

1.56 − 0.75𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚     𝑓ö𝑟      0.75 < 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 ≤ 1.4

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚
−2               𝑓ö𝑟        1.4 < 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚

 Ekvation 19 

      

 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 = √
𝑓𝑚𝑘

𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡
    Ekvation 20 

  

 𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 =  
0.78∗𝑏2

ℎ∗𝑙𝑒𝑓
∗ 𝐸0.05     Ekvation 21 

 

MRd  dimensionerande bärförmåga i moment  

fmd dimensionerande värde för böjhållfasthet  

W böjmotstånd i aktuell riktning  

kcrit reduktionsfaktor som beaktar risken för vippning  

b tvärsnittsbredd 

h tvärsnittshöjd 

λrel,m relativa slankheten för böjning  

fmk karakteristiskt värde för böjhållfasthet  

σm,crit kritiska böjspänningen  

lef effektiv längd  

Eo.o5 E-modul för brottgränsberäkningar  

(Isaksson & Mårtensson, Byggkonstruktion Regel- och formelsamling, 2010) 

(Svenskt trä, 2016) 

 

Tvärkraftskapacitet 

Tvärkraftskapaciteten för ett rektangulärt, böjbelastat tvärsnitt beräknas enligt: 

 

 𝑉𝑅𝑑 =
𝐴∗𝑓𝑣𝑑

1.5
     Ekvation 22  

 

 𝐴 =  𝑏𝑒𝑓 ∗ ℎ     Ekvation 23 

 

 𝑏𝑒𝑓 = 𝑘𝑐𝑟 ∗ 𝑏    Ekvation 24 

 

VRd  bärförmåga i tvärkraft  

fvd dimensionerande värde för skjuvning 

A area  

bef effektiv bredd  

b tvärsnittets bredd 

h tvärsnittets höjd  

kcr koefficient som beaktar effekten av sprickor i materialet, 0.86 enligt EKS  
(Isaksson & Mårtensson, Byggkonstruktion Regel- och formelsamling, 2010) 
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För en kontinuerlig trestödsbalk gäller följande ekvationer för moment- respektive 

tvärkraftsberäkning; 

Maximalt stödmoment/fältmoment: 𝑀𝑚𝑎𝑥𝑆/𝐹 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 ∗ 𝑞 ∗ 𝑙2  Ekvation 25 

 

Stödreaktioner:  𝑅𝑉/𝐻 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 ∗ 𝑞 ∗ 𝑙  Ekvation 26 

 

Total stödreaktion:  𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑉 + 𝑅𝐻  Ekvation 27 

Konstanter för trestödsbalk med jämt utbredd last: 𝑀𝑆 =  −0.1250 

    𝑀𝐹1 =  0.0703 

    𝑀𝐹2 =  0.0703 

    𝑅𝑉𝐵 =  0.6250 

    𝑅𝑉𝐶 =  0.3750 

    𝑅𝐻𝐴 =  0.3750 

    𝑅𝐻𝐵 =  0.6250 

    𝑣𝑆𝑛𝑖𝑡𝑡1,2 =  0.521 

(Isaksson & Mårtensson, Byggkonstruktion Regel- och formelsamling, 2010) 

 

Skjuvspänning 

Skjuvspänningar vid upplag skall uppfylla följande villkor:  

 

 τ ≤ 𝑓𝑣𝑑     Villkor 1  

 

och beräknas enligt: 

 

 τ =
3∗𝑉

2∗𝑏∗𝑘𝑐𝑟∗ℎ
     Ekvation 28 

 

τ  skjuvspänning   

fvd dimensionerande värde för skjuvhållfasthet 

V Tvärkraft vid upplag 

b tvärsnittets bredd 

kcr koefficient som beaktar effekten av sprickor i materialet, 0.86 enligt EKS 

h tvärsnittets höjd  

(Svenskt trä, 2016) 

 

Kontakttryck 

Kontakttrycket, tryck vinkelrät mot fiberriktningen, ska uppfylla följande villkor:  

 

 σcαd ≤ 𝑓cαd     Villkor 2 

 

 

och beräknas enligt: 

 

 σcαd =
𝐹cαd

𝐴𝑒𝑓
       Ekvation 29 
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 𝑓
cαd=

𝑓𝑐0𝑑
𝑓𝑐0𝑑

𝑘𝑐90∗𝑘1∗𝑓𝑐90𝑑
∗sin 𝛼2+cos 𝛼2

   Ekvation 30

     

σcαd  dimensionerande värde för tryckspänning i vinkel α mot fiberriktningen   

fcαd dimensionerande värde för tryckhållfastheten i vinkel α mot fiberriktningen   

Fcαd dimensionerande värde för tryckkraften i vinkel α mot fiberriktningen   

Aef effektiva kontaktytan vid tryck vinkelrätt mot fiberriktningen  

fc0d dimensionerande värde för tryckhållfastheten parallellt med fiberriktningen   

fc90d dimensionerande värde för tryckhållfastheten vinkelrätt mot fiberriktningen   

kc90 koefficient som beaktar hur lasten angriper och deformationsgrad vid tryck,  

 sätts till 1.0 i detta arbete  

k1 koefficient som beaktar förhållandet mellan den permanenta och variabla lasten 

 sätts till 1.0 i detta arbete 

α vinkel mot fiberriktningen  

(Svenskt trä, 2016) 

 

Skruvens hållfasthet mot intryckning i träet beräknas med samma ekvationer som skruvens 

kapacitet för utdragning. Utdragningskapaciteten beräknas enligt: 

 

 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 =
𝑛𝑒𝑓∗𝑓𝑎𝑥,𝑘∗𝑑∗𝑙𝑒𝑓∗𝑘𝑑

1.2 cos 𝛼2+sin 𝛼2     Ekvation 31 

 

 𝑓𝑎𝑥,𝑘 = 0.52 ∗ 𝑑−0.5 ∗ 𝑙𝑠
−0.1 ∗ 𝜌𝑘

0.8   Ekvation 32 

 

 𝑘𝑑 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑑

8

1
     Ekvation 33 

 

Fax,Rk  karakteristisk bärförmåga relaterad till skruvens utdragning  

nef effektivt antal skruvar   

fax,k karakteristisk bärförmåga i dragning    

d skruvgängans yttre diameter 

lef skruvens inträngningsdjup  

kd koefficient   

ρk träets densitet   

α vinkel mellan skruvens axel och fiberriktningen i träet   

(Svenskt trä, 2016) 

 

Skruvens kapacitet mot knäckning beräknas enligt: 

 

 𝑅𝑘𝑙,𝑘 = 𝑘𝑐 (
𝜋∗𝑑𝑚

2

4
) ∗ 𝑓𝑦𝑘    Ekvation 34 

 𝑘𝑐 = {

1 𝑓ö𝑟 𝜆𝑟𝑒𝑙 ≤ 0.2
1

(𝑘+√𝑘2−𝜆𝑟𝑒𝑙
2 )

 𝑓ö𝑟 𝜆𝑟𝑒𝑙 > 0.2   Ekvation 35 

 

 𝑘 = 0.5 ∗ [1 + 0.49 ∗ (𝜆𝑟𝑒𝑙 − 0.2) + 𝜆𝑟𝑒𝑙
2 ]  Ekvation 36 
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 𝜆𝑟𝑒𝑙 = √
𝑁𝑝𝑙

𝑁𝑐𝑟
     Ekvation 37 

  

 𝑁𝑝𝑙 =  
𝜋∗𝑑𝑚

2

4
∗ 𝑓𝑦𝑘    Ekvation 38 

 

 𝑁𝑐𝑟 = √𝑐ℎ ∗ 𝐸𝑠 ∗ 𝐼𝑠    Ekvation 39 

 

 𝐼𝑠 =
𝜋∗𝑑𝑚

2

64
     Ekvation 40 

 

 𝑐ℎ = (0.19 + 0.012 ∗ 𝑑) ∗ 𝜌𝑘   Ekvation 41 

 

Rkl,k  karakteristisk bärförmåga relaterad till skruvens knäckning  

kc reduktionsfaktor vid knäckning    

dm skruvgängans innerdiameter    

fyk skruvens sträckgräns 

λrel relativ slankhet  

k faktor   

Npl bärförmåga relaterad till skruvens flytgräns 

Ncr bärförmåga relaterad till skruvens knäckning  

Is skruvens tröghetsmoment vid ogängad del  

ch konstant för horisontell styvhet  

ρk träets densitet   

(Svenskt trä, 2016) 

 

Träskruvens bärförmåga är det minsta av utdragningskapaciteten eller knäckningen: 

 

 𝑅𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘

𝑅𝑘𝑙,𝑘
    Ekvation 42 

 

Det förstärkta stödets bärförmåga är det minsta av träskruvens bärförmåga eller träets 

bärförmåga enligt: 

 

 𝑅𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑘𝑐90 ∗ 𝑏 ∗ 𝑙𝑒𝑓1 ∗ 𝑓𝑐90𝑘 + 𝑛 ∗ 𝑚𝑖𝑛 {

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘

𝑅𝑘𝑙,𝑘

𝑏 ∗ 𝑙𝑒𝑓2 ∗ 𝑓𝑐90𝑘

  Ekvation 43 

 

 𝑙𝑒𝑓1 = 𝑙𝑠𝑢𝑝 + 30𝑚𝑚    Ekvation 44 

 

 𝑙𝑒𝑓2 = 𝑙𝑠𝑢𝑝 + 0.25 ∗ 𝑙𝑒𝑓 ∗ 𝑒3.3∗
𝑙𝑒𝑓

ℎ    Ekvation 45

  

kc90 förstoringsfaktor, 1.0 i detta arbetet     

b balkens bredd    

lef1 enligt figur 1 

n antal skruvar   

lef2 enligt figur 1  

fc90k karakteristiskt värde för tryckhållfastheten vinkelrätt mot fiberriktningen   



8 

 

lsup upplagets längd 

h  balkändens höjd  

(Svenskt trä, 2016) 

 

 
Figur 1: Definitioner av längder vid förstärkning av upplag (Svenskt trä, 2016) 

 

Tjockleken för upplagsplåten beräknas utifrån upplagskraften som ger den utbredda lasten 

som verkar på plåten. Detta enligt: 

 

 𝑞 =
𝐹𝑐90𝑑

ℎ𝑐𝑜𝑙
     Ekvation 46 

 

q utbredd last    

Fc90d dimensionerande värde för tryckkraft vinkelrätt mot fiberriktningen      

hco1 upplagslängd  

 

 

Den utbredda lasten används sedan för att beräkna det största momentet som plåten kommer 

att utsättas för. Det kommer att ske i konsoldelen av plåten, enligt figur 2:  

 

 
Figur 2: Upplagsplåt 

och beräknas enligt: 

 

 𝑀 =
𝑞∗𝑙2

2
     Ekvation 47 

 

M moment 

q utbredd last 

l konsoldelens längd, se figur 2 
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Momentet används sedan i formeln för beräkning av elastisk (alternativt plastisk) 

momentkapacitet för en balk där böjmotståndet ingår som i sin tur används till att lösa ut 

plåtens tjocklek. Detta enligt: 

 𝑀𝑒𝑙 =
𝑊∗𝑓𝑦,𝑘

𝛾𝑀0
     Ekvation 48 

 

 𝑊 =
𝑏𝑐𝑜𝑙∗𝑡2

6
  → 𝑡 = √

6∗𝑊

𝑏𝑐𝑜𝑙
    Ekvation 49 

 

Mel momentkapacitet vid böjning, elastisk analys    

W elastiskt böjmotstånd      

fyk karakteristiskt värde på plåtens sträckgräns       

bco1 plåtens bredd  

t plåtens tjocklek  

(Isaksson & Mårtensson, Byggkonstruktion Regel- och formelsamling, 2010) 

 

Normalkraft, tryck 

Bärförmåga för tryck parallellt fibrerna (knäckning) beräknas enligt: 

 𝑁𝑐𝑅𝑑 = 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝐴 ∗ 𝑘𝑐     Ekvation 50 

 

 𝑘𝑐 =
1

(𝑘+√𝑘2−𝜆𝑟𝑒𝑙
2 )

 𝑓ö𝑟 𝜆𝑟𝑒𝑙 > 0.3  (1 𝑓ö𝑟 𝜆𝑟𝑒𝑙 ≤ 0.3)  Ekvation 51 

 

 𝑘 = 0.5 ∗ [1 + 𝛽𝑐 ∗ (𝜆𝑟𝑒𝑙 − 0.3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙
2 ]   Ekvation 52 

 

 𝜆𝑟𝑒𝑙 =
𝜆

𝜋
√

𝑓𝑐0𝑘

𝐸0.05
    Ekvation 53

  

 λ=  
𝛽∗𝐿

𝑖
     Ekvation 54 

 

 i=
ℎ

√12
     Ekvation 55 

 

NcRd  dimensionerande bärförmåga vid tryck parallellt fibrerna   

fc0d dimensionerande tryckhållfasthet parallellt fibrerna     

A area    

kc reduktionsfaktor för knäckning  

k k-faktor   

λrel relativ slankhet  

λ slankhetstal 

fc0k karakteristisk tryckhållfasthet parallellt fibrerna 

E0.05 Elasticitetsmodulens 5-metersfraktil  

β konstant för horisontell styvhet  

βc rakhetsfaktor, 0.1 för limträ 

L längd   

h höjd 

i tröghetsradie 

(Isaksson & Mårtensson, Byggkonstruktion Regel- och formelsamling, 2010) 
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Böjmoment och normalkraft  

Kontroll för samtidigt böjmoment och tryck görs med följande villkor när ingen risk för 

knäckning föreligger, det vill säga när λrel ≤ 0.3: 

 
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦,𝑅𝑑
+ 𝑘𝑚

𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑑
+ (

𝑁𝑐,𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
)

2

≤ 1.0   Villkor 3 

 

 𝑘𝑚
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦,𝑅𝑑
+

𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑑
+ (

𝑁𝑐,𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
)

2

≤ 1.0   Villkor 4 

 

När risk för knäckning föreligger, λrel ˃ 0.3 ska följande villkor uppfyllas: 

 

 
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦,𝑅𝑑
+ 𝑘𝑚

𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑑
+

𝑁𝑐,𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
≤ 1.0   Villkor 5 

 

 𝑘𝑚
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦,𝑅𝑑
+

𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑑
+

𝑁𝑐,𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
≤ 1.0   Villkor 6 

 

My,Ed/ Mz,Ed dimensionerande lasteffekt av böjmoment kring y- respektive z-axeln   

My,Rd/ Mz,Rd dimensionerande bärförmåga vid böjning   

km reduktionsfaktor = 0.7 för rektangulära tvärsnitt 

Nc,Ed  dimensionerande lasteffekt av tryckkraft   

Nc,Rd  dimensionerande bärförmåga vid tryck  

(Isaksson & Mårtensson, Byggkonstruktion Regel- och formelsamling, 2010) 

 

Horisontalstabilisering  

Stagningskraften beräknas enligt:  

 𝑞ℎ = 𝑛 ∗
𝑀𝑑

30∗ℎ∗𝑙
(1 − 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡)    Ekvation 56 

qh  stagningskraft  

n antar stagade element  

Md dimensionerande värde för balkens böjmoment   

h balkens höjd 

l balkens spännvidd  

kcrit reduktionsfaktor för vippning när balken är ostagad, enligt ekvation 19-21 

(Svenskt trä, 2016) 

 

Villkoret för att få beräkna skivverkan enligt balkteorin är: 

 𝐿 < 6 ∗ ℎ     Ekvation 57 

L spännvidd 

h takfallets höjd (ofta halva husets bredd) 

(Johansson, Stehn, & Björnfot, -) 
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Reaktionskraften är lika med tvärkraften och beräknas enligt: 

 𝑅 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝑞𝑣𝑖𝑛𝑑∗𝐿

2
    Ekvation 58 

R  reaktionskraft  

Vmax tvärkraft   

qvind  horisontell vindlast  

L spännvidd 

(Johansson, Stehn, & Björnfot, -) 

 

Momentet i kantbalken beräknas enligt nedan när lasten är jämt fördelad: 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑞𝑣𝑖𝑛𝑑∗𝐿2

8
     Ekvation 59 

Mmax Maximalt moment 

qvind  horisontell vindlast  

L spännvidd 

(Johansson, Stehn, & Björnfot, -) 

 

Tryck- respektive dragkraft i kantbalken beräknas enligt:  

 𝑁𝑐 = 𝑁𝑡 =
𝑀

ℎ
     Ekvation 60 

Nc tryckkraft i kantbalken 

Nt  dragkraft i kantbalken   

M moment i skivan 

h takfallets höjd (ofta halva husets bredd) 

(Johansson, Stehn, & Björnfot, -) 

 

Skjuvflödet i skivan beräknas enligt: 

 �̅� =
𝑉

ℎ
     Ekvation 61 

�̅�  skjuvflöde i skivan    

M moment i skivan 

h takfallets höjd (ofta halva husets bredd) 

(Johansson, Stehn, & Björnfot, -) 

 

Last av snedställning och initialkrokighet beräknas enligt:  

 𝛼𝑠𝑑 = 0.003 +
0.012

√𝑛
    Ekvation 62 

 𝐻𝑑 = ∑ 𝑉𝑑 ∗ 𝛼𝑠𝑑    Ekvation 63 

αsd  dimensionerande, genomsnittlig snedställning för systemet   

n antal pelare i systemet   

Hd ekvivalent horisontalkraft 

Vd dimensionerande vertikalkraft på pelare  

(Johansson, Stehn, & Björnfot, -) 
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Bilaga B: Tekla  

 



2 

 
 



3 

 
 



4 

 
 



5 

 



1 

 

Bilaga C: Miljöaspekter och deras bedömning  
Nedan följer tabeller för vilka miljöaspekter som identifierats för respektive material samt 

bedömningen av deras miljöpåverkan. Aspekter med 7-9 poäng anses betydande. Information, 

utöver det som presenterats för respektive material, har hämtats från naturvårdsverkets- och 

naturskyddsföreningens hemsida, LKAB samt personlig kontakt med SLU. 

Tabell 1: Miljöaspekter limträproduktion 

Aktivitet Miljöaspekt Miljöpåverkan 

Skogsavverkning  Manipulation av ekosystem Hållbarhetsprincip 3 

Skogsavverkning  Utarmning av biologisk mångfald Hållbarhetsprincip 3 

Skogsavverkning  Markerosion och utlakning av näringsämnen till 
vattendrag 

Hållbarhetsprincip 2 

Skogsavverkning Förändrad landskapsbild  Hållbarhetsprincip 3 

Skogsavverkning Buller  Hållbarhetsprincip 4 

 Energianvändning 
- el från vattenkraft 

Förändrad naturanvändning och manipulation av 
akvatiska ekosystemet (Naturvårdsverket, 2018) 

Hållbarhetsprincip 3 

 Energianvändning 
- el från vattenkraft 

Utarmning av biologisk mångfald 
(Naturvårdsverket, 2018) 

Hållbarhetsprincip 3 

Utsläpp av 
limträproduktion 

0,56 g klorfluorkol 
6,9 kg svaveldioxid 
43,5 kg fosfater 
10,8 kg eten  
5,25 g antimon 

Hållbarhetsprincip 2 

Användning av vatten 
vid tillverkning  

18 m3 som behöver renas Hållbarhetsprincip 2 

Transporter  Utvinning av fossila bränslen ur berggrunden för 
användning som energikälla 

Hållbarhetsprincip 1 

Transporter Utsläpp av 330 kg koldioxid från användning av 
fossila bränslen  

Hållbarhetsprincip 2 

Transporter Fragmentering av natur och påverkan på biologisk 
mångfald  

Hållbarhetsprincip 3 

Transporter Buller och vibration från transporter   Hållbarhetsprincip 4 

Lim Utsläpp av aminoplaster (formaldehyd) 4,5mg Hållbarhetsprincip 2 

Lim Formaldehyd är giftigt, frätande, allergi- och 
cancerframkallande (Kemikalieinspektionen , 
2014)  

Hållbarhetsprincip 4 

Avfall och 
restprodukter 

Produktion av 15 g farligt avfall  Hållbarhetsprincip 2 

Avfall och 
restprodukter 

Produktion av 930 kg ofarligt avfall Hållbarhetsprincip 2 

Avfall och 
restprodukter 

Produktion av 0,15 kg radioaktivt avfall  Hållbarhetsprincip 2 

Avfall och 
restprodukter 

Urlakning av fenoler från bark  Hållbarhetsprincip 1 

Avfall och 
restprodukter 

Undanträngning av natur vid skapande och 
användning av deponier  

Hållbarhetsprincip 3 
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Tabell 2: Miljöaspektsbedömning limträproduktion 

 
 

Aktivitet, miljöaspekt 

1. Omfattning/ 
Kvantitet 

Mycket stor=3 
Stor=2 
Liten=1 

2. Allvarlighetsgrad 
(faror/giftighet) 
Mycket stor=3 

Stor=2 
Liten=1 

3. Frekvens/ 
sannolikhet 

Mycket stor=3 
Stor=2 
Liten=1 

Miljöaspektens 
betydelse för 

miljön 
Ʃ1,2,3 

3-9 poäng 

Skogsavverkning 
Manipulation av ekosystem? 

1 1 1 3 

Skogsavverkning  
Utarmning av biologisk mångfald? 

1 1 1 3 

Skogsavverkning  
Markerosion och utlakning av 
näringsämnen till vattendrag 

1 1 3 5 

Skogsavverkning 
Förändrad landskapsbild 

1 1 1 3 

Skogsavverkning 
Buller 

1 1 1 3 

Energianvändning   
Förändrad naturanvändning och 
manipulation av akvatiska ekosystemet  

3 1 1 5 

Energianvändning   
Utarmning av biologisk mångfald  

1 1 1 3 

Limträproduktion 
Utsläpp 

2 2 2 6 

Limträproduktion 
Vattenanvändning  

1 2 1 4 

Transport   
Utvinning av fossila bränslen ur 
berggrunden för användning som 
energikälla 

1 3 1 5 

Transport   
Utsläpp av 155 kg CO2 från användning 
av fossila bränslen  

1 3 1 5 

Transport   
Fragmentering av natur och påverkan 
på biologisk mångfald 

1 1 2 4 

Transport   
Buller och vibration från transporter   

1 1 1 3 

Lim 
Utsläpp av aminoplaster (formaldehyd) 
4,5 mg 

1 3 2 6 

Lim 
Formaldehyd är giftigt, frätande, 
allergi- och cancerframkallande  

1 3 1 5 

Avfall och restprodukter  
Produktion av 15 g farligt avfall  

1 2 1 4 

Avfall och restprodukter  
Produktion av 930 kg ofarligt avfall 

3 1 1 5 

Avfall och restprodukter  
Produktion av 0,15 kg radioaktivt avfall 

1 3 2 6 

Avfall och restprodukter  
Urlakning av fenoler från bark 

1 2 3 6 

Avfall och restprodukter  
Undanträngning av natur vid skapande 
och användning av deponier 

1 2 1 4 
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Tabell 3: Miljöaspekter stålproduktion 

Aktivitet Miljöaspekt Miljöpåverkan 

Malmbrytning  Förändrad markanvändning   Hållbarhetsprincip 3 

Malmbrytning Manipulation av ekosystem Hållbarhetsprincip 3 

Malmbrytning Utarmning av biologisk mångfald Hållbarhetsprincip 3 

Malmbrytning Markerosion och utlakning av näringsämnen till 
vattendrag 

Hållbarhetsprincip 2 

Malmbrytning  Använder stora mängder vatten som behöver renas  Hållbarhetsprincip 2 

Malmbrytning Buller, damm, skakningar  Hållbarhetsprincip 4 

Malmbrytning Påverkan för urbefolkningen  Hållbarhetsprincip 4 

Ståltillverkning Utsläpp av  
70,7 ton CO2 
0,28 g klorfluorkol 
133 kg svaveldioxid 
14,48 kg fosfater 
10,94 kg eten  
366 g antimon 

Hållbarhetsprincip 2 

Rost- och brandskydd 
med epoxifärg 

Spridning av kemikalier och utsläpp av 160 kg VOC  Hållbarhetsprincip 2 

Användning av vatten vid 
ståltillverkning  

620 m3 som behöver renas  Hållbarhetsprincip 2 

Transporter  Utvinning av fossila bränslen ur berggrunden för 
användning som energikälla 

Hållbarhetsprincip 1 

Transporter Utsläpp av 3,3 ton koldioxid från användning av fossila 
bränslen  

Hållbarhetsprincip 2 

Transporter Fragmentering av natur och påverkan på biologisk 
mångfald  

Hållbarhetsprincip 3 

Transporter Buller och vibration från transporter   Hållbarhetsprincip 4 

Avfall och restprodukter Produktion av 1550 kg farligt avfall  Hållbarhetsprincip 2 

Avfall och restprodukter Produktion av 11,9 kg ofarligt avfall Hållbarhetsprincip 2 

Avfall och restprodukter Produktion av 8,6 kg radioaktivt avfall  Hållbarhetsprincip 2 

Avfall och restprodukter Undanträngning av natur vid skapande och användning 
av deponier  

Hållbarhetsprincip 3 
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Tabell 4: Miljöaspektsbedömning stålproduktion 

 
 

Aktivitet, miljöaspekt 

1. Omfattning/ 
Kvantitet 

Mycket stor=3 
Stor=2 
Liten=1 

2. Allvarlighetsgrad 
(faror/giftighet) 
Mycket stor=3 

Stor=2 
Liten=1 

3.Frekvens/ 
sannolikhet 

Mycket stor=3 
Stor=2 
Liten=1 

Miljöaspektens 
betydelse för 

miljön 
Ʃ1,2,3 

3-9 poäng 

Malmbrytning 
Förändrad markanvändning  

3 2 2 7 

Malmbrytning  
Manipulation av ekosystem 

3 3 3 9 

Malmbrytning  
Utarmning av biologisk mångfald 

1 1 1 3 

Malmbrytning  
Markerosion och utlakning av 
näringsämnen till vattendrag 

2 2 2 6 

Malmbrytning 
Vattenanvändning 

3 2 2 7 

Malmbrytning 
Buller, damm, skakningar 

2 1 1 4 

Malmbrytning 
Påverkan urbefolkning 

1 1 1 3 

Ståltillverkning 
Utsläpp 

3 3 3 9 

Ståltillverkning 
Vattenanvändning 

2 2 2 6 

Färg 
Rost- och brandskydd med epoxifärg 

1 3 1 5 

Transport   
Utvinning av fossila bränslen ur 
berggrunden för användning som 
energikälla 

2 3 1 6 

Transport   
Utsläpp av 3,3 ton CO2 från 
användning av fossila bränslen  

3 3 1 7 

Transport   
Fragmentering av natur och påverkan 
på biologisk mångfald 

1 1 2 4 

Transport   
Buller och vibration från transporter   

1 1 1 3 

Avfall och restprodukter  
Produktion av 1550 kg farligt avfall  

3 2 2 7 

Avfall och restprodukter  
Produktion av 11,9 kg ofarligt avfall 

1 1 1 3 

Avfall och restprodukter  
Produktion av 8,6 kg radioaktivt avfall 

3 3 2 8 

Avfall och restprodukter  
Undanträngning av natur vid 
skapande och användning av 
deponier 

2 2 2 6 
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