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Förord 

Denna rapport är en del av kursen Examensarbete i byggteknik som är den avslutande kursen i 
utbildningen Högskoleingenjör i byggteknik vid Umeå universitet. Examensarbetet har utförts på WSP 
i Skellefteå under tio veckor fördelat på april, maj och juni 2013. 

Jag vill ge ett stort tack till de på WSP som har hjälpt mig under arbetets gång. Speciellt min 
handledare Anders Enquist, samt Patrik Rönnmark, Mikael Sundberg och Petter Lundberg som har 
stöttat och assisterat när det har behövts. 

Jag vill även tacka min handledare från universitetet, Osama Hassan, samt kursansvarige, Annika 
Moström. 
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Sammanfattning 

Syftet med arbetet var att dimensionera en stomme i limträ till en redan befintlig byggnad för att 
sedan jämföra den med den stomme som byggnaden i nuläget har. 
 
Dimensioneringen gjordes till stor del i datorprogram men i vissa situationer krävdes 
handberäkningar. Det som dimensionerats var bärande balkar, pelare och åsar, samt två stycken 
anslutningsdetaljer. En 3D-modell gjordes av limträstommen samt stomplansritning, 
sektionsritningar och detaljritningar. 
 
Alla innermått gick att behålla så som de är i den befintliga byggnaden, vilket var en av de stora 
frågorna innan arbetet. Detta gör att byggnaden skulle gå att använda i samma utsträckning som den i 
dagsläget gör. De problem som uppkom var att dimensionerna på en del balkar blev väldigt stora, då 
det är långa balkar som ska ta upp stora krafter, samt att det inte gick att behålla skärmtaket som det 
är i nuläget utan utvändiga pelare behövdes vilket inte är optimalt. Detta skulle kunna gå att lösa om 
takbalkarna kunde låtas sticka ut från väggen och då skapa ett skärmtak. Men med tanke på syftet för 
detta arbete valdes det alternativet bort. 
 
Fördelarna med limträstommen som framkommit ur detta arbete är att den är billigare, mer 
miljövänlig, tål brand bättre samt att den i mångas tycke är mer estetiskt tilltalande. Nackdelar är 
funktionen, många detaljer blir svåra att utföra endast i trä, samt att väldigt höga tvärsnitt behövs på 
en del balkar för att klara av lasterna och brandklassen. 
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Abstract 

The purpose of this assignment was to dimension a framework made of glued timber to a building that 
has already been built, but with a framework made of several different materials, and then compare 
the two different frameworks to each other. 

Computer programs were used the most to dimension the framework, but when necessary calculations 
were made by hand. The different elements in the framework that were dimensioned in this 
assignment were supporting beams, columns, ridges and two connection details. A 3D-model was 
made of the framework and drawings of the plane, sections and connection details. 

All the inside measurements are possible to keep as they are in the building today, which was one of 
the big questions before this assignment started. This means that with a framework made of glued 
timber instead of the framework that’s standing there today, the building can still be used in the same 
extent. The problems with this framework discovered when dimensioned were that some of the heavily 
loaded beams needed to have a large cross section to hold and outdoor columns needed to be placed 
under the screen roof and that were not optimal for the design of the building. The later problem is 
solvable by making the roof beams reach out a bit over the walls and by doing that creating a screen 
roof. But that was not part of the purpose of this assignment and therefore that solution was not 
tested. 

The benefits of the timber framework discovered from this assignment were that it’s cheaper, better 
for the environment, has a good carrying capacity during a fire and it is more aesthetical. The cons 
with a timber framework are the functionality, it is a bit tricky to find solutions to different 
connections and some of the elements need to have a large cross section.  
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Beteckningar 

 

A-ritning  Ritning av arkitekt 

R30  Brandklass för byggnad, ska hålla bärförmågan i 30 minuter 

kN  kiloNewton, SI-enhet för kraft 

MPa  MegaPascal, SI-enhet för tryck 
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1 Inledning 
Restaurangen Bryggargatan projekterades 2011 av WSP i Skellefteå och byggdes under 2012, 
restaurangen ligger i Skellefteå med direkt utsikt över Skellefteå älv. Orginaltanken var att göra 
stommen i limträ och att Martonsons skulle utföra den, men på grund av olika faktorer så som 
tidsbrist gjordes valet att restaurangens stomme skulle utformas i stål, trä samt Masonite-element från 
Lättelement som ligger i Örnsköldsvik.  Nedan följer syfte och avgränsningarna för detta arbete för att 
ge en djupare insikt. 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete var att beräkna hur en stomme, på en redan befintlig byggnad, skulle sett ut 
ifall den i så stor utsträckning som möjligt bestod av limträ. En kontroll om innermåtten i byggnaden 
skulle gå att bevara skulle göras, för att se så byggnaden skulle kunna användas i samma utsträckning 
som den gör i nuläget. Sedan skulle en jämförelse göras mellan de två typer av stommar, ta fram för 
och nackdelar och till sist utföra en 3D-modell samt diverse ritningar över stommen i limträ.  

 

1.2 Avgränsning 
De avgränsningar som görs i arbetet är: 

· Dimensioneringsberäkningar kommer endast göras på den bärande stommen, två utvalda 
anslutningsdetaljer samt för horisontalstabilisering. 

· Ritningar kommer endast behandla de delar som har dimensionerats och kommer därför inte 
vara kompletta för att bygga något efter. De ritningar som kommer framställas är 
sektionsritningar, detaljritningar samt en ritning över pelarsystemet för att få en klar och 
tydlig jämförelse.  

· För att inte arbetet ska ta för lång tid kommer ingen detaljerad analys göras kring 
brandklasser, ekonomisk kostnad och miljöpåverkan. Endast iakttagelser, diskussioner med 
konstruktörer och motiverade antaganden kommer göras. 

· Vad gäller upplagstryck, som har blivit ett problem med limträ när Eurokoderna införts, 
kommer ej några extra beräkningar göras.  Det kommer istället tas upp i diskussionen i slutet 
av rapporten. 
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2 Teori 
Limträ är ett mer och mer förekommande material i stommar då det är ett miljövänligt material, det 
påverkar inte miljön under sin livstid och det går lätt att återanvända/återvinna, Carling (2008, s.9). 
Det har även bra bärförmåga under brand samt har en hög bärförmåga i förhållande till egentyngd om 
jämfört med stål och betong, Carling (2008, s.8), och klarar då av stora spännvidder utan stöd. 

Nedan, i figur 2.1, kan de aktuella karakteristiska hållfasthetsvärdena för limträ enligt Eurokod 5 
avläsas. Den är hämtad från Svenskt limträs hemsida. I detta projekt har CE L40c och CE GL28h 
använts då de är Martinsons standard kvalitéer och Martinsons är det företaget som levererar limträ 
till projekt som WSP i Skellefteå är delaktiga i. Det går att se på deras hemsida, www.martinsons.se.  
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Hållfasthetsvärden i MPa   CE 
GL24h 

CE 
GL28h 

CE 
L40s 

CE 
L40c 

Böjning parallellt fibrerna ƒm,k 24,0 28,0 30,0 30,8 
Dragning parallellt fibrerna ƒt,0,k 16,5 19,5 22,5 17,6 
Dragning vinkelrätt fibrerna ƒt,90,k 0,40 0,45 0,40 0,40 
Tryck parallellt fibrerna ƒc,0,k 24,0 26,5 29,0 25,4 
Tryck vinkelrätt fibrerna ƒc,90,k 2,7 3,0 2,7 2,7 
Längsskjuvning ƒv,k 2,7 3,2   

3,5 
3,5 

Styvhetsvärden i MPa 
Elasticitetsmodul parallellt 
fibrerna 

E0,mean 11 600 12 600 13 
200 

13 
000 

Elasticitetsmodul 
karakteristisk 

E0,05 9 400 10 200 11 
100 

10 
500 

Elasticitetsmodul vinkelrätt 
fibrerna 

E90,mean 390 420 410 410 

Skjuvmodul Gmean 720 780 760 760 
Densitet i kg/m3 
Densitet Pk 380 410 430 400 

 

Figur 2.1. Karakteristiska hållfasthetsvärden för limträ enligt Eurokod 5. 

I figur 2.2 nedan, som även den är tagen från Svenskt limträs hemsida, går det att avläsa de 
standarddimensioner som tillverkas i Sverige. Dessa har i så stor utsträckning som möjligt använts. 
Vid behov går speciella tvärsnitt att beställa från leverantören. 
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Bredd, mm 42 56 66 78 90 115 140 160 165 190 215 
Höjd, mm                       
90 GL24h GL24h GL24h GL24h GL28h GL28h GL28h   GL28h GL28h GL28h 
115           GL28h GL28h   GL28h GL28h GL28h 
135 GL24h GL24h GL24h GL24h GL28h GL28h GL28h   GL28h GL28h GL28h 
140             L40c         
160               L40c       
165                 L40c     
180 L40s L40s L40s L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c 
225 L40s L40s L40s L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c 
270 L40s L40s L40s L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c 
315 L40s* L40s L40s L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c 
360 L40s* L40s L40s L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c 
405 L40s* L40s* L40s L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c 
450   L40s* L40s L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c 
495   L40s* L40s* L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c 
540   L40s* L40s* L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c 
585     L40s* L40s* L40c L40c L40c   L40c L40c L40c 
630     L40s* L40s* L40c L40c L40c   L40c L40c L40c 
675       L40s* L40c L40c L40c   L40c L40c L40c 
720       L40s* L40c L40c L40c   L40c L40c L40c 
765       L40s* L40c L40c L40c   L40c L40c L40c 
810         L40c L40c L40c   L40c L40c L40c 
855         L40c L40c L40c   L40c L40c L40c 
900         L40c L40c L40c   L40c L40c L40c 
945           L40c L40c   L40c L40c L40c 
990           L40c L40c   L40c L40c L40c 
1035           L40c L40c   L40c L40c L40c 
1080           L40c L40c   L40c L40c L40c 
1125           L40c L40c   L40c L40c L40c 
1170             L40c   L40c L40c L40c 
1215             L40c   L40c L40c L40c 
1260             L40c   L40c L40c L40c 
1305             L40c   L40c L40c L40c 
1350             L40c   L40c L40c L40c 
1395             L40c   L40c L40c L40c 
1440                 L40c L40c L40c 
1485                 L40c L40c L40c 
1530                 L40c L40c L40c 
1575                 L40c L40c L40c 
1620                 L40c L40c L40c 
Figur 2.2. Tillverkningssortiment för limträ i Sverige. 
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3 Genomförande 
I detta avsnitt går det läsa om hur arbetet har gått till, teoretiskt och praktiskt. Verktygen som använts 
under arbetets gång kommer även presenteras här. 

3.1 Arbetsmetod 
Arbetet startade i december 2012 med samtal om vilka ämnesområden som var aktuella tillsammans 
med Anders Enquist på WSP. Efter att ha gått igenom för och nackdelar med olika förslag fastställdes 
ett ämne, att dimensionera en limträstomme till en restaurang som byggdes under 2012 i Skellefteå 
men då med en blandstomme av stål, trä och Masonite-element. Intresset hos WSP var stort för just 
detta ämne då tanken från början var att stommen för denna byggnad skulle bestå av just limträ, men 
av olika anledningar blev det en stomme av olika material. WSP ville därför veta hur stommen hade 
kunnat se ut om den gjorts i limträ som det från början var tänkt, samt jämföra limträstommen med 
den nuvarande stommen vad gäller brandklass, miljöpåverkan och ekonomisk kostnad. 

När ämnet var bestämt och examensarbetet skulle starta gjordes först en genomgång av information 
om hur byggnaden är uppbyggd med hjälp av ritningar, 3D-modell samt dimensioneringsberäkningar. 
Därefter påbörjades en inläsning av litteratur för att fördjupa kunskaperna inom träkonstruktioner, 
anslutningsdetaljer samt hur olika brandklasser kan uppnås i en träkonstruktion. 

Efter inläsningen var klar påbörjades dimensioneringen av stommen som tills största delen gjordes 
med hjälp av datorprogram, men som kompletterades med handberäkningar. Med dimensioneringen 
klar gjordes en 3D-modell och sedan även ritningar. Beräkningar samt ritningar finns med som bilagor 
till denna rapport. 

3.2 Verktyg 
Till stor utsträckning har programmet StatCon Structure version 2013.1 använts vid dimensioneringen 
av limträstommen. Programmet är utvecklat av Consultec och är enkelt att använda vid 
dimensionering av träkonstruktioner, samt att det är utvecklat för Eurokoder. Vid dimensionering av 
dragstag för horisontalstabilisering har programmet Frame Analysis version 6.3.011, utvecklat av 
StruSoft, använts. Detta program använder Eurokoder i denna version. 

När programmen inte har räckt till utan beräkningar för hand blivit nödvändiga har litteratur använts 
i form av böckerna Byggkonstruktion: regel- och formelsamling, Isaksson och Mårtensson (2010), 
samt Limträ handbok, Carling (2008).  

3D-modellen gjordes sedan i programmet Tekla Structures 17.0.4, det är ett vanligt 3D-
modelleringsprogram hos konstruktörsfirmor och är lätt att lära sig. Det går att bestämma material på 
alla element vilket gör det lätt att sedan kunna göra mängdberäkningar direkt från programmet. Till 
sist gjordes ritningarna i AutoCAD Architecture 2011. AutoCAD används av i princip alla om tillverkar 
ritningar och är även väldigt vanligt hos skolor och universitet då det är relativt säkert att programmet 
används på den framtida arbetsplatsen. Det går även att göra 3D-ritningar i AutoCAD men till detta 
arbete valdes att endast göra 2D-ritningarna i AutoCAD. 

3.3 Beskrivning 
I beskrivningen kommer en mer detaljerad vägledning genom arbetet och dess olika delar. 
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3.3.1 Förstudie 
För att få en djupare inblick i hur byggnaden är uppbyggd och med vilka material som har använts 
startade arbetet med en genomgång av befintliga ritningar och dimensioneringsberäkningar. Ritningar 
som varit intressanta är sektionsritningar, planritningar, detaljritningar samt en A-ritning. 
Byggnadens nuvarande grundstomme som står direkt på plattan på marken består nu av stålpelare 
samt en yttervägg av bärande Masonite-element som kan ses i figur 3.1 nedan. 

Figur 3.1. Sektion över nuvarande byggnads låga del. 
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Med hjälp av ritningarna kunde även alla innermått undersökas. Det var vitalt eftersom en önskan var 
att alla innermått skulle bevaras i så stor utsträckning som möjligt så att byggnadens 
användningsmöjligheter inte skulle förändras. 

I A-ritningen, som kan ses i figur 3.2 nedan, syns det tydligt att pelarnas positioner är anpassade efter 
hur restaurangens olika utrymmen har disponerats, samt var fönsterna är placerade. 

Figur 3.2. A-plan av restaurangen med rödmarkerade pelare. 

Med hänsyn till figur 3.2 bestämdes att pelarna i limträstommen skulle placeras på samma sätt så att 
rummens, och fönsternas, placeringar inte behövde ändras. För den norra väggen krävdes utplacering 
av pelare då den i nuläget består av Masonite-element. Även här var A-ritningen i figur 3.2 
utgångspunkt eftersom det på den syns var fönster och andra urtag ur väggen sitter. Målet där var att 
med så få pelare som möjligt få en så liten spännvidd per pelare som möjligt. Efter en stunds 
studerande av A-ritningen togs beslutet att placera de nya pelarna så som figur 3.3 nedan visar. 
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Figur 3.3. A-plan av restaurangen. Röda cirklar är befintliga pelare, gröna cirklar är planerade pelare. 

 

När pelarnas positioner var fastställda påbörjades inläsning av litteratur för att öka kunskapen i de 
speciella områden som arbetet behandlar. De som då kändes intressant var branddimensionering, 
brandklasser samt trä mot trä anslutningar. Branddimensionering studerades i kapitel 14 i boken 
Limträ Handbok (Carling 2008, s.184-197), där det även står om tillvägagångssättet för 
branddimensionering av anslutningsdetaljer. Mer om det under nästa rubrik, dimensionering. 
Information om vilka brandklasser som ska uppfyllas av olika byggnader lästes på träguidens hemsida 
om Brandklasser och brandtekniska funktionskrav. Där framkom att en enplansbyggnad av denna sort 
ska ha brandklassen R30, då gjordes valet att hela stommen skulle dimensioneras för R30. Detta för 
att materialet trä är så pass estetiskt tilltalande och om stommen är dimensionerad för att klara av 
brand i 30 minuter behöver den inte kläs in av andra, brandtåliga, material om det skulle viljas. 
Information om trä mot trä anslutningar lästes in genom Limträ Handbok, kapitel 13 (Carling 2008, 
s.136-180).  

3.3.2 Dimensionering 
Efter det att inläsningen av information var klar påbörjades själva dimensioneringen av 
limträstommen. Där användes programmet StatCon Structure, som är beskrivet tidigare i denna 
rapport under rubriken verktyg. Första steget när ett nytt projekt startas i programmet är att skriva in 
vilken säkerhetsklass, klimatklass, byggnadens yttre mått, typ av tak samt vilken ort byggnaden ska 
byggas i. Det sistnämnda är för att programmet ska veta vilka krafter snö och vind kommer utgöra.  

För denna byggnad valdes säkerhetsklass 3 eftersom det i Isaksson och Mårtensson (2010, s.2) står att 
när det är stor risk för personskador vid brott på de bärande delarna ska den säkerhetsklassen 
användas. Klimatklass 2 valdes för att alla delar kommer befinna sig inomhus med undantag för 
skärmtakets bärande delar, där har klimatklass 3 valts för dem separat. Informationen om 
klimatklasserna står i Isaksson och Mårtensson (2010, s.115-116). Enligt befintliga ritningar är 
byggnaden ca 30 meter lång, 11 meter bred och 6,5 meter hög vid högsta punkten.  
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Restaurangen har ett sadeltak och orten är Skellefteå vilket ger en karakteristisk snölast,  =
3	 / 	och en referensvindhastighet, = 22 / , Isaksson och Mårtensson (2010, s.12).  

När byggnadens egenskaper var inpräntade i programmet påbörjades själva beräkningarna. I 
programmet förs önskad dimension in för en specifik balk/pelare som ska dimensioneras och vilket 
material den ska bestå av, därefter klickas de laster som belastar elementet av i en lista. Materialet har 
genomgående valts till L40c för balkar/åsar och GL28h/L40c för pelare, då det är de hållfastheter som 
den lokala leverantören Martinsons har som standard och går att läsa på deras hemsida under 
lagerförda dimensioner.  De laster som finns att välja är egentyngd, snölast och vindlast. Det går sedan 
att lägga till extra laster som till exempel en upplagsreaktion från ett annat element. Till sist går det 
lägga till att elementet ska ha en specifik brandklass, vilket i detta fall var R30. 

När allt är inne kan programmet räkna ut om elementet kommer att hålla för påfrestningarna och till 
vilken utnyttjandegrad det kommer vara. Ett exempel på hur en utskrift från StatCon Structure kan ses 
nedan i figur 3.4 samt figur 3.5. Exemplet är på en av de lutande takbalkarna till restaurangen med en 
snöficka längst upp. 
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Figur 3.4. Utskrift från beräkning av utnyttjandegrad av balk i StatCon Structure. 
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Figur 3.5. Utskrift från StatCon Structure. Brottgräns, bruksgräns samt tvärsnitt på belastad balk. 
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Detta gjordes med alla bärande balkar och pelare där den balk som ligger högst upp i byggnaden var 
den som dimensionerades först, sedan kopplades dennes upplag ihop med pelare som skall bära dess 
tyngd. Så fortsatte det till dess att hela stommen var dimensionerad, i tabell 3.1 nedan kan de 
framräknade dimensionerna på elementen ses. Detta för att utskrifterna från StatCon tar så stor plats, 
de finns istället med som bilaga 1. För att få en bättre förståelse för vilka element som sitter var i 
byggnaden har en enkel figur med namn på alla element skapats och kan ses i figur 3.6 nedan. Under 
rubriken resultat går mer detaljerade ritningar att se för en mer komplett bild av byggnaden. 

Figur 3.6. Enkla sektioner över den höga, respektive låga delen av byggnaden med benämningar på elementen. 
Blå cirklar markerar de anslutningar som dimensionerats. 
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Tabell 3.1. Element och dess dimensioner samt 
största utnyttjandegraden. 

Element Tvärsnitt 
(mm) 

Längd 
(mm) 

Kvalité Max utnyttjande 
(%) 

Takbalk, topp 115*315 5400 L40c 76,8 

Takbalk, norr 115*225 4737 L40c 62,7 

Takbalk, syd 115*225 4737 L40c 62,7 

Takbalk, norr, lång 115*225 7479 L40c 48,5 

Takbalk, syd, lång 115*225 7479 L40c 48,5 

Invändig balk, norr 165*810 28590 L40c 79,9 

Invändig balk, syd 165*810 24265 L40c 69,2 

Invändig balk, syd, extra 115*450 4395 L40c 73,0 

Fasadbalk, norr 115*450 28590 L40c 68,8 

Fasadbalk, syd 115*450 28590 L40c 50,8 

Avlastning, mittenbalk 90*225 3350 L40c 58,2 

Skärmtaksbalk, syd 115*360 2465 L40c 52,3 

Takås, skärmtak, syd 115*180 33330 L40c 38,2 

Skärmtaksbalk, öst/väst 115*360 2415 L40c 65,2 

Takås, skärmtak, öst/väst 115*180 12505 L40c 62,9 

Avlastning, sidobalk 90*225 5400 L40c 61,0 

Tryckstag 140*315 5000 L40c 92,4 

Pelare, vind, norr 115*115 2500 GL28h 79,6 

Pelare, vind, syd 115*115 2500 GL28h 79,6 

Invändig pelare, norr 165*165 3000 L40c 63,4 

Invändig pelare, syd 165*165 3000 L40c 58,8 

Fasadpelare, norr 165*165 3000 L40c 47,3 

Fasadpelare, syd 165*165 3000 L40c 56,6 

Utvändig pelare, syd 140*135 3000 GL28h 55,6 

Utvändig pelare, öst/väst 140*135 3000 GL28h 41,6 
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De delar som redan består av trä eller limträ valdes att låta vara kvar som de är, det vill säga 
mellanbjälklaget och lösningen högst upp på taket för att få till lutningen på taket. 

Efter att alla bärande balkar och pelare dimensionerats påbörjades dimensioneringen av de två 
anslutningsdetaljer som visas med blå cirkel i figur 3.6 ovan. Ambitionen var att ta fram lösningar som 
klarar brandklass R30 och då inte behöver kläs in med brandtåligt material eller behandlas med 
flamskyddande medel. Eftersom det inte finns färdiga lösningar för dessa situationer blev en specifik 
anslutningsdetalj tvungen att tas fram.  

Då alla stålkomponenter som exponeras för eld behöver behandlas med flamskyddsmedel för att klara 
någon brandklass över huvud taget valdes en lösning med träkomponenter infästa med inlimmade 
skruvar i både fall A och B i figur 3.6. Inlimmade skruvar med valt kantavstånd som gör att skruvarna 
ligger inom resttvärsnittet klarar R30 enligt Carling (2008, s.193-194). Med andra ord behöver 
kantavståndet vara minst inbränningsdjupet som enligt Carling (2008, s.188) är: 

= +  (1) 

= ∗   (2) 

Där = inbränningsdjupet 

= 	 ä  

= 	 	 	 	ℎå ℎ = 0,35 	 , 	ℎö 	7	 . 

= 	 ä 	 	 , 0,7	 ö 	 ä. 

t = tid i minuter 

= 0,7	 / min 			 ö 	 ä	 	 	 	 	 

= 0,35 ∗ 	 , 	ℎö 	7   

= 0,7 ∗ 30 = 21	  

= 0,35 ∗ 30 = 10,5	 => = 7	   

= 21 + 7 = 28	  

Tanken med dessa anslutningsdetaljer var att i båda fallen låta sekundärbalken vila på en bit trä som 
fästs in i primärbalken/pelaren med inlimmade WT-T skruvar från SFS intec. En enkel skiss över hur 
konceptet för anslutningarna ser ut kan ses i figur 3.8 nedan. Valet att använda WT-T skruvar gjordes 
för att de finns i långa längder samtidigt som de har höga hållfasthetsvärden, se bilaga 2 (SFS intec, 
dimensioneringsunderlag) för kompletta tabeller och dimensioneringsvärden. De används ofta vid 
sammanfogning av två trädelar då de är uppdelade i två olika gängor som figur 3.7 visar.  

 

Figur 3.7. Bild på WT-T skruv. 
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Figur 3.8. Enkel skiss över anslutningsdetalj med inlimmade skruvar. Från sidan och rakt framifrån. 

Dimensioneringsgång för anslutning vid punkt A i figur 3.6: 

Förutsättningar 

Primärpelare (Pelare, vind): 115*115 mm 

Sekundärbalk (Takbalk): 115*225 mm, 10  lutning. 

Vertikal kraft vid anslutningen från sekundärbalken (upplag 2): 12,3 kN 
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Dimensionering 

Den karakteristiska utdragskapaciteten för en WT-T skruv i trä med vinkeln 45  går att läsa ur tabell 
3.2 som är tagen ur bilaga 2 (SFS intec, dimensioneringsunderlag) från SFS intecs hemsida. Provar 
skruvtjocklek 8,2 mm, längd 190 mm och kvalitén på delarna som ska fästas är L40c vilket ger en 
utdragskapacitet på 6,89 kN per skruv. 

Tabell 3.2. Axiell karakteristisk utdragskapacitet för WT-T skruv i trä i vinkeln 45 , se bilaga 2 (SFS intec, 
dimensioneringsunderlag). 

 

Bärförmåga för knäckning av WT-T 8.2 i limträ med vinkeln 45  går att läsa ur tabell 3.3 nedan och är 
12,81 kN per skruv, tagen ur bilaga 2 (SFS intec, dimensioneringsunderlag). 

Tabell 3.3. Bärförmåga i kN för knäckning av SFS WT-T och WR-T i limträ, se bilaga 2 (SFS intec, 
dimensioneringsunderlag). 

 

Väljer att använda två skruvar åt vartdera hållet, som kan ses i figur 3.8, vilket ger en sammanlagd 
karakteristisk bärförmåga 
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= 2 ∗ + 2 ∗   (3) 

= 2 ∗ 6,89 + 2 ∗ 12,81 = 39,4	kN 

För att räkna ut dimensionerande bärförmåga reduceras den karakteristiska bärförmågan med: 

R = k ∗   (4) enligt bilaga 2 (SFS intec, dimensioneringsunderlag) 

Där R = 	 ä ö å  

k = reduceringsfaktor med hänsyn till material, klimatklass samt varighet på last. 

γ =	reduceringsfaktor enligt SS EN 1995-1-1 tabell 3.1 

γ = 1,3  enligt bilaga 2, (SFS intec, dimensioneringsunderlag) sida 4. 

k = 0,8 enligt bilaga 2, (SFS intec, dimensioneringsunderlag) tabell 3.1 för 
limträ, klimatklass 2 och medellång last. 

R = 0,8 ∗ ,
,

= 24,24	kN  

Vilket är större än påfrestningen 12,3 kN 

Skruven som sitter horisontellt in i sekundärbalken ska endast ta upp eventuella horisontella krafter. 
Dessa är väldigt små, därför behöver inte den skruven dimensioneras utan väljs endast efter önskad 
längd. Eftersom pelaren har en tjocklek på 115 mm och avståndet från pelarkant till där skruvhuvudet 
skall vara för att infinna sig inom resttvärsnittet sätts till 30 mm väljs skruvlängden 160 mm. Vilket 
betyder att 85 mm av skruven (115-30) kommer befinna sig i primärpelaren och resterande 75 mm i 
sekundärbalken. 

Nästa steg i dimensioneringen av anslutningsdetaljen var att kontrollera den del som sekundärbalken 
ska vila på. Provar med dimensionen 95*115 mm vilket ger en bärförmåga vid tryck: 

 N , = f ∗ A ∗ k   (5) Isaksson och Mårtensson (2010, s.128). 

f = k ∗   (6) Isaksson och Mårtensson (2010, s.116). 

Där  N , = ä ö å 	för	bestämd	del	 	 	 	 . 

f = 	 ä ö å 	 ö 	 	 k	parallellt	fibrerna. 

A = area för påfrestad del. 

k = 	 	ℎä 	 	 	 ä . 

f = karakteristiska	 ä ö å 	 ö 	 	 	 ellt	fibrerna. 

f = 25,4	MPa  Hållfasthetsvärden för L40 på limträguidens hemsida. 

γ = 1,25	  Isaksson och Mårtensson (2010, s.117) 
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k = 0,8  Isaksson och Mårtensson (2010, s.126) 

f = 0,8 ∗
25,4
1,25 = 16,256	MPa 

A = 0,095 ∗ 0,115 = 0,010925	m  

Antar k = 1 då det krävs en betydligt längre pelare än den som kommer användas här för att det ska 
finnas någon risk för knäckning. 

N , = 16,256 ∗ 10 ∗ 0,010925 = 177,5	kN > 12,3	kN 

Näst sista steget i dimensioneringen var att kontrollera så att skruvarna får plats, med hänsyn till 
kantavstånd och kraven som ställs för att klara klass R30. Minsta kantavstånd enligt SFS 
dimensioneringstabeller, som kan ses i figur 3.9, är 3*d. Det blir i detta fall 3*8.2=24.6 mm vilket är 
mindre än inbränningsdjupet, 28 mm. Därför väljs kantavståndet till 28 mm. 

 

Figur 3.9. Minsta kantavstånd samt avstånd mellan SFS-skruvar, se bilaga 2 (SFS intec, 
dimensioneringsunderlag). 

 

Minsta avstånd mellan skruvar som sitter åt samma håll är 5*d vilket blir 5*8.2=41 mm och minsta 
avstånd mellan skruvar som korsar varandra är, enligt figur 3.10, 1.5*8.2=12.3 mm för skruvar med en 
vinkel på 45 . 
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Figur 3.10. Kantavstånd för SFS-skruvarplacerade i ett kryss, se bilaga 2 (SFS intec, 
dimensioneringsunderlag). 

 

Då den avlastande träkomponenten har en bredd på 115 mm väljs kantmått till 28 mm, mått mellan 
skruvar i samma plan till 44 mm och mått mellan korsande skruvar till 15 mm. 28+28+44+15=115 
mm. För mer ingående bild av anslutningsdetaljen se resultat delen av rapporten. 

Till sist gjordes en kontroll av upplagstrycket på sekundärbalken. Limträ av kvalité L40c har ett 
karakteristiskt hållfasthetsvärde på 2.7 MPa när det handlar om tryck vinkelrätt fibrerna ( , , ), enligt 
hållfasthetsvärden för L40 på träguidens hemsida. Vilket ger:  

f , , = k ∗ , ,  (7) 

Där f , , = dimensionerande	bärförmåga	för	materialet	vid	tryck	vinkelrätt	fibrerna. 

f , , = karakteristiska	bärförmåga	för	materialet	vid	tryck	vinkelrätt	fibrerna. 

	

f , , = 0,8 ∗
2,7

1,25 = 1,728	MPa 

För att kontrollera om materialet klarar spänningen görs en kontroll med formeln: 

=   (8) 

Där = spänning 

F = total påfrestande kraft. 

Påfrestningen 12.3 kN ger en spänning: 12,3 ∗ 10 ∗ 0,095 ∗ 0,115 = 0,14	MPa  
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Den klarar alltså upplagstrycket. 

För dimensionering av detalj B i figur 3.6 har samma dimensioneringsgång använts och samma 
konstruktion har använts även här. Kraften från sekundärbalken är här 22,222 kN som kan ses i bilaga 
1. Eftersom beräkningarna för detalj A visar att den anslutningen klarar en kraft på 24,24 kN går det 
att använda samma dimensioner på skruvarna även här, även om utnyttjandegraden är väldigt hög. 
Men eftersom kraften är större blir även spänningen större i upplaget, med samma storlek på upplaget 
som i detalj A blir den: 

22,222 ∗ 10
0,095 ∗ 0,115 = 2,03	  

Vilket är mer än vad som tidigare räknats ut att L40c klarar av i tryck vinkelrätt fibrerna. Därför väljs 
upplaget istället till 115*115 mm vilket ger en spänning: 

, ∗
, ∗ ,

= 1,68	  vilket är mindre än 	

f , , = 0,8 ∗
2,7

1,25 = 1,728	MPa 

Därför väljs här skruvdimensionerna WT-T 8,2*220 så nog stor del av skruvarna ska gå in i 
primärbalken samt att det blir en större säkerhetsmarginal vad gäller bärförmågan. 

Det sista som dimensionerades i detta arbete var dragstag för att ta upp de horisontella krafter som 
kan uppstå i byggnaden. Här valdes att sätta stagen på samma ställen som de sitter på i dagsläget, 
detta för att de är anpassade till var det sitter innerväggar i byggnaden. Placeringen går att se mycket 
enkelt i figur 3.11 nedan. 

 

Figur 3.11. Plan över byggnaden med rödmarkerade dragstag för horisontalkrafter. Smala linjer är endast för 
indelning av byggnaden. 

Tanken är att den sammanlagda horisontalkraften från långsidan delas upp på tre stag och den 
sammanlagda horisontalkraften på kortsidan på två stag, som figur 3.11 visar. För att detta ska fungera 
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krävs att taket kan ta upp krafter med skivverkan. Detta antas vara sant och kan mest troligt uppfyllas 
med ett tak av råspont och en takplåt utanpå det. 

De horisontalkrafter som kommer påverka byggnaden är dels snedställning på pelare från vertikala 
krafter, dels vindkrafter.  

Generell snedställning: 

Total vertikal kraft på byggnaden (tagen från StatCon utskrift): 2908,9 kN 

Totalt antal pelare: 48 st 

Horisontalkraft från snedställning: 	
H = α ∑N    (9) Carling (2001, s.74) 

α = 0,003 + 0,012/√n  (10) Carling (2001, s.74) 

Där H=dimensionerande horisontalkraft 

N = 	 	  

n = antal pelare som tar upp kraften 

 n = 48 => α = 0,003 + 0,012√48 = 0,004732 

N = 2908,9 ∗ 10 	N 

 H = 0,004732 ∗ 2908,9 ∗ 10 = 13,77 ∗ 10 	N  

Vindlast: 

w = q (z )c   (11) Isaksson och Mårtensson (2010, s.15) 

Där = ä 	  

( ) = karakteristiskt	värde	å¨vindens	hastighetstryck 

= 	 ö 	 ä 	  

Ort Skellefteå ger v = 22	m/s Isaksson och Mårtensson (2010, s.12) 

Terrängtyp II och en byggnadshöjd ger ett karakteristiskt vindtryck q = 0,61	kN/m  , Isaksson och 
Mårtensson (2010, s.17) 

Enligt Isaksson och Mårtensson (2010, s.19-20) blir formfaktorerna för tryckkraft och sugkraft 0,8 
respektive -0,5 vilket i sin tur ger en karakteristisk tryckkraft  

w = 0,8 ∗ 0,61 = 0,5	kN/m   och en sugkraft  

w = −0,5 ∗ 0,61 = −0,305	kN/m   
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Eftersom krafternas riktning är åt samma håll går de att addera: w = 0,305 + 0,5 = 0,805	kN/m  

Vilket ger en dimensionerande kraft  q = 1,5 ∗ 0,805 = 1,2075	kN/m  enligt Isaksson och 
Mårtensson (2010, s.3) 

Tvärstabilisering: 

Horisontalkraft av snedställning H = , ∗ = 0,5	kN/m 

Horisontalkraft av vind, höjden på byggnaden är 5,5 meter och ytterpelarna 3 meter. Därför kommer 
vinden ge en horisontell kraft på 5,5-3/2=4 m:  

q = 4 ∗ 1,2075 = 4,83	kN/m 

Tvärstabiliseringen delas som figur 3.11 visar upp i tre stag, där stag H1 och H3 tar upp 9 meter av 
byggnaden och H2 tar upp 10 meter av byggnaden.  

H1, H3: 9 ∗ (0,5 + 4,83) = 48	kN 

H2: 10 ∗ (0,5 + 4,83) = 54	kN 

Längdstabilisering: 

Horisontalkraft av snedställning H = , ∗ = 0,918	kN/m 

Horisontalkraft av vind, höjden på byggnaden är 5,5 meter: q = 2,25 ∗ 1,2075 = 2,72	kN/m 

Stagen H4 och H5 delar på byggnadens bredd, alltså tar de upp 7,5 meter vardera. 

H4, H5: 7,5 ∗ (0,918 + 2,72) = 27,3	kN 

Det vanligaste sättet att stabilisera en limträstomme är med dragstag i stål då det är svårt att hitta 
lösningar för infästningar om tryckstag ska användas. Därför väljs dragstag i stål även här. 
Påkänningarna på stag H3 blir störst, dimensioneringarna sker därför med hänsyn till den kraften. 
Här användes programmet Frame Analysis version 6.3.011. I detta program bestäms först vilka 
normer som skall användas, i detta fall eurokoder rakt igenom. Sedan ritas geometrin på delen som 
skall beräknas in i programmet och därefter väljs material och tvärsnitt på elementen, i detta fall 
antogs stålkvalité S355 eftersom det är standard kvalitén i WSP:s projekt. Samt att tvärsnittet valdes 
till ett runt dragstag med diameter 20 mm. Till sist läggs krafter in i programmet, både storlek och var 
på elementen som de kommer verka, se figur 3.12 för hur det kan se ut vid detta tillfälle. 
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Figur 3.12. Bild över hur det ser ut i Frame Analysis när geometri, tvärsnitt, material samt påfrestningar är 
bestämt. 

När allt är inne i programmet kan det räkna ut vad för påkänningar elementen kommer få. Eftersom 
det var dragstaget som skulle dimensioneras var det endast denna som kontrollerades. Den största 
spänningen i staget blev 200 MPa enligt uträkningarna från Frame Analysis, alla värden går att se i 
bilaga 3, och eftersom stål av kvalité S355 har en sträckgräns på 355 MPa enligt Isaksson och 
Martinsson (2010, s.29) är det på säkra sidan. Alla dragstag väljs till samma mått och stålkvalité. 

3.3.3 Ritningar 
Efter att dimensioneringen var klar påbörjades den sista delen av själva arbetet, nämligen ritningarna. 
Men innan de traditionella ritningarna ritades, modellerades stommen i 3D i programmet Tekla 
Structures version 17.0.4. Detta program är enkelt att använda, speciellt under detta arbete då det 
mestadels var trä som skulle modelleras. Då är det bara att rita ut hur långt elementet i fråga skall 
vara, bestämma tvärsnitt och sedan material. Utgångspunkten var här den befintliga 3D-modellen 
över stålstommen som sedan gjordes om till en limträstomme. En komplett 3D-modell av stommen 
kan ses under rubriken resultat.2D-ritningarna gjordes i AutoCAD Architecture 2011, detta är det 
absolut vanligaste programmen att göra ritningar i, även om det fasas ut mer och mer för olika 3D-
program. Ett klassiskt program där linje för linje ritas ut. Även här var utgångspunkten de befintliga 
ritningarna, men på grund av begränsad tid gjordes endast en stomritning för markplanen, en 
sektionsritning samt två detaljer. Ritningarna går att se under rubriken resultat. 

4 Resultat 
Resultatet för detta arbete redovisas med figurer på 3D-modeller och ritningar som var slutmålet för 
arbetet. I figur 4.1 visas en bild av hur restaurangen kan se ut med en limträstomme som är 
dimensionerad för att klara brand i 30 minuter (klass R30), med befintlig betongplatta och råspont på 
taket. Råsponten är endast ditsatt för att få en bild av hur byggnaden i helhet skulle se ut.  
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Figur 4.1. 3D-modell av restaurangen med limträstomme från programmet Tekla Structures. 

I figur 4.2 visas endast själva stommen som har dimensionerats i detta arbete med balkar, pelare och 
åsar i limträ. Den går att jämföra med figur 4.3 som visar den befintliga stålstommen. 

Figur 4.2. 3D-modell av endast limträstommen som är dimensionerad i detta arbete, från Tekla Structures. 
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Figur 4.3. 3D-modell av den befintliga stålstommen. 

Det som inte syns i figur 4.3 är de bärande Masonite-elementen som även de är en del av stommen. 

För en bättre jämförelse kan figur 4.4 och figur 4.5 jämföras med varandra, det är stomplan för 
befintlig stålstomme samt för den nya limträstommen. Där syns det att alla innermått går att behålla 
med limträstomme och nästan alla yttermått. Den stora skillnaden ligger i att det blir betydligt större 
dimensioner på balkarna när de ska vara av limträ istället för stål, samt att det skulle behövas 
utvändiga pelare för att skärmtaket skulle kunna kvarstå. 

Figur 4.7 är en sektion av den befintliga byggnaden, den går att jämföra med figur 4.8 som är den 
nyproducerade sektionsritningen, där syns det tydligt att måtten går att bevara i stor utsträckning. Det 
går även se de detaljlösningar som gjorts i detta arbete i figur 4.8. 

Då ritningarna gjorts på WSP och eftersom arbetet skulle utföras få korrekt som möjligt gjordes 
ritningar efter deras standarder (A1). De ser väldigt små ut i denna rapport men om den läses digitalt 
går det bra att zooma in för en klarare syn av ritningarna. 
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Figur 4.4. Stomplan över befintlig 
stålstomme. 
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Figur 4.5. Stomplan för limträstomme. 
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Figur 4.6. Befintlig sektionsritning av stommen bestående av stål, trä och Masonite-element. 
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Figur 4.7. Sektions- och detaljritning av 
limträstommen. 
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5 Diskussion 
Här kommer det som presenterats i kapitel 4 att analyseras och diskuteras. Samt att olika förslag på 
förbättringar som kunde ha gjorts innan och under arbetet kommer tas upp. För byggnadens utseende 
har limträstommen både för och nackdelar. Det som kan kännas som en nackdel är de utvändiga 
pelarna som skulle ge restaurangen ett mer instängt utseende utifrån så väl som inifrån. Det skulle 
kunna lösas genom att istället låta takbalkarna sticka ut från ytterväggarna och på så sätt skapa ett 
skärmtak, detta gjordes inte i just det här arbetet då syftet här var att behålla måtten på byggnaden i så 
stor utsträckning som möjligt. 

Det positiva som limträstommen medför när det gäller utseendet är att eftersom den är dimensionerad 
för att klara brandklassen samt att trä är så pass estetiskt tilltalande går det att låta stommen synas 
invändigt ifall det skulle önskas. Detta skulle ge en mer naturlig känsla när gästerna sitter och äter i 
restaurangen. 

Ur miljösynpunkt är limträstommen självklart ett mycket bättre val då det är ett material som växer i 
naturen och i detta fall tillverkas lokalt av Martinsons som ligger i Bygdsiljum vilket är endast sex mil 
från Skellefteå där restaurangen står. Kostnadsskillnaden mellan de olika stomtyperna är väldigt svår 
att bedöma då priserna för de olika materialen varierar enormt beroende på hur mycket leverantören 
har att göra just när beställningen görs. 

När en stomme dimensioneras för att klara en viss brandklass är det mycket enklare att räkna på en 
limträstomme eftersom det brinner med konstant hastighet. Stål är desto svårare att räkna på när det 
gäller brand samt att ett stålelement helt plötsligt ger vika, utan förvarning, när det inte klarar av 
värmen längre. Det medför att räddningstjänsten föredrar en trästomme då det är lättare att snabbt 
beräkna hur mycket av bärförmågan som kvarstår vid en viss tid i brand. 

Ett stort problem när det handlar om limträ och större krafter är upplagstrycket. Limträ har enligt 
eurokoderna en dålig hållfasthet när det gäller tryck vinkelrätt fibrerna, Isaksson och Mårtensson 
(2010, s.120). Detta syntes tydligt när beräkningarna för stommen gjordes i StatCon Structure och 
många balkar får ett tryck som överstiger deras förmåga. Ett sätt att lösa detta på är att lägg en plåt 
mellan balk och pelare och på så sätt fördela trycket på en större yta. Detta medför dock att mer stål 
skulle införas i konstruktionen vilket, i detta fall när så lite stål som möjligt ska användas, är en stor 
negativ detalj. 

Masonite-elementen som den befintliga stommen till viss del består av är till stor del uppbyggd av 
trämaterial vilket är bra för miljön, men innehåller även stålplåt enligt deras hemsida (Masonite 
Lättelement, 2012) vilket såklart inte är lika bra ur miljösynpunkt. På deras hemsida gick inga 
prisexempel att finna, däremot sades det bland konstruktörer på WSP som har jobbat med dessa 
element att de är betydligt dyrare än en stomme i limträ. Enda gången det kan bli ekonomiskt 
försvarbart är om det är stor kvantitet av samma element som skall beställas, dock var sa inte fallet för 
denna byggnad. 

I detta arbete kunde planeringen gjorts noggrannare så att tiden utnyttjats på bästa sätt. En 
överskattning av hur mycket tid som kunde läggas på själva beräkningsarbetet gjorde att 
avgränsningar var tvungna att göras i slutet av arbetet för att rapportskrivningen skulle hinnas med. 

Personligen förväntade jag mig att lära mig mer om hur limträ fungerar och i vilken utsträckning det 
går att använda. Jag tyckte innan att det skulle vara intressant att se hur limträ kan konkurrera med 
stål och färdiga lättelement. Det visade sig kunna konkurrera väldigt bra enligt min mening, jag 
hoppas att mer och mer byggnader kommer utföras i limträ och jag hoppas att jag kommer få arbeta 
med sådana projekt i framtiden.  
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6 Slutsats 
Med hänsyn till kapitel fyra och fem går det se att en stomme av limträ skulle gå att tillverka till denna 
byggnad och fortfarande kunna använda den till samma ändamål och med samma planlösning. Det 
enda som egentligen skulle skilja stommarna åt är de utvändiga pelarna som skulle tillkomma. 
Brandklassen R30 går lätt att hålla med en limträstomme, även för anslutningsdetaljer, men 
upplagstryck är ett stort problem. Att göra stommen i limträ är både försvarbart ekonomisk men 
framför allt miljömässigt.  

Framtida studier som kan göras om detta område kan vara att räkna mer ingående på kostnader samt 
miljöpåverkan för de olika stommarna. Antaganden som gjorts, även om de har bra grunder, är trots 
allt bara antaganden. Det skulle även vara bra att räkna på om det går att låta takbalkarna ha ett 
utstick så att de utvändiga pelarna inte skulle behövas, i sådana fall finns nästan bara fördelar med en 
limträstomme jämfört med den nuvarande stommen. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Dimensionering av limträstomme i StatCon Structure. 
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8.2 Bilaga 2. Dimensioneringsunderlag WT-T skruvar. 
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8.3 Bilaga 3. Dimensionering av dragstag av stål i Frame Analysis. 
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