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Sammanfattning	

Det ska byggas två höga trähus med loftgångar på Sandåkern i Umeå. Tyréns AB samarbetar

med Martinsons AB och Murman arkitekter i detta projekt.

Syftet med det här examensarbetet är att beräkna om balkarna för loftgångarna i de två husen

håller för belastningen. Att se till att balkarna håller när träet blir fuktigt samt räkna på att den

ljuddämpande akustikplattan inte vidarebefordrar stom- och vibrationsljuden från loftgångarna

Resultatet visar att den tilltänkta balken har en korrekt dimension med hänsyn till lasterna den

utsätts för. Den tänkta akustikplattan på 25 mm räcker för att dämpa de stom- och

vibrationsljud som uppstår. För att klara fuktkraven så krävs det att takpappen, som balken är

monterad under, håller tätt. Gör den inte det kommer fuktkvoten accelerera till alarmerande

höjder inom 1-2 år med röta och mögel som trolig påföljd. Hållfastheten minskar i och med att

fuktkvoten ökar, vilket visar sig i att balken inte klarar nedböjningskravet vid kontroll av

klimatklass 3.

Allt sammantaget säger detta att den tilltänkta balken och ljuddämpande isoleringsplattan har

rätt dimensioner så länge takpappen är monterad utan öppningar för vatten att ta sig in.
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Abstract	

The study is based on a project that is a cooperation between Tyréns AB, Martinsons AB and

Murman Arkitekter. They are about to construct two tall wooden houses in Sandåkern, Umeå.

The purpose of this study was to define and calculate the beams, which are exposed to the

highest amount of loads. This type of beam is located under the access balcony, which is on

every floor between the apartments. These calculations also include the effects of moisture

ratio and the acoustics plate´s ability to inhibit vibration noise.

The results show that the investigated beam is sufficient, considering the loads that it will be

exposed to. The acoustic plate prevents the noise and vibration from the access balcony to be

heard inside the apartments. To be sure that the moisture ratio is acceptable it is important that

the roofing felt is applied correctly. If not, the moisture will increase and within a few years the

wooden beams probably will be weakened with rot and mold. The strength of the beam

decreases with the same amount moisture ratio increases. As shown in the result of the control

of climate class 3, the qualification of deflection is not achieved with higher moisture.

In summary the investigated beam and the acoustic plate has correct dimensions, only if the

roofing felt is mounted accurately with no open passages for moisture.



III

Förord	

Det här examensarbetet är den avslutande kursen på högskoleingenjörsprogrammet i

Byggteknik vid Umeå Universitet.

Konstruktion har hela tiden varit mitt mål med utbildningen, så att välja ett examensarbete med

denna inriktning har varit naturligt. Efter en sommarpraktik på Tyréns AB så fick jag förslag på

flera olika typer av examensarbeten. Jag tyckte att det lät mest intressant med en

dimensionering av en balk då jag ville sätta mina kunskaper från skolan på prov.

Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Kristian Nilsskog och Osama Hassan som har tagit

sig tid och hjälpt mig vidare när jag har kört fast i tankegångarna. Även Håkan Risberg på

Martinsons AB har varit behjälplig vid några delar. Samt alla andra på Tyréns AB som har hjälp

mig i mina funderingar och uträkningar.

Ett varmt tack till min sambo Thommy Eliasson, som har stöttat mig genom hela min

utbildningstid och hjälpt mig lösa problemen jag inte klarat själv.

Umeå, oktober 2013

Linnea Nilsson
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1.	Inledning	
Detta kapitel ger en inblick i projektets förutsättningar.

1.1 Bakgrund	
Tyréns AB, Murman arkitekter och Martinsons AB har tillsammans startat ett bolag som heter

Tyréns Martinsons Murman. Deras grundidé är att bygga på ett klimatneutralt sätt när det gäller

allt från arkitektur till byggnadsteknik och materialval.  Husen som detta examensarbete grundar

sig på ska börja byggas i april 2014 på Sandåkern i Umeå. De två olika bostadsrättshusen

kommer att anpassas efter den befintliga höjden för att minska på uppfyllnadsmassorna samt

att tallarna kommer att sparas. (1)

Problematik som kan uppkomma vid användning av trä som byggnadsmaterial är bärigheten när

den är fuktig/blöt samt att ljud färdas lätt i en träkonstruktion. Detta ger ett syfte och mål, som

beskrivs nedan, att komma tillrätta med problemen.

Det rapporten baseras på är balkarna som bär upp loftgången mellan bostäderna.  Loftgångens

uppbyggnad består i det här fallet av KL-trä, läkt, plywood, takpapp och trall. KL-träet kommer

att ligga mellan ytterväggarna men inte mot innerbjälklaget. Se bilaga 2 och 3.

1.2	Syfte	
Syftet med det här examensarbetet är att tillsammans med Tyréns AB beräkna om balkarna för

loftgångarna i de två husen håller för belastningen. Att se till att balkarna håller när träet blir

fuktigt samt räkna på att den ljuddämpande akustikplattan inte vidarebefordrar stom- och

vibrationsljuden från loftgångarna.

1.3	Målsättning	
Detta examensarbete kommer förhoppningsvis att bidra med ytterligare kännedom om

loftgångsbalkarna i husen, när det gäller akustik, fukt samt byggstatik. Målet är att resultatet av

beräkningarna kommer att ingå i de hus som ska byggas på Sandåkern.

1.4	Avgränsning	
Det kommer inte att ingå branddimensionering eller stegljudsberäkning. Snölast och vindlast tas

ingen hänsyn till för att förenkla beräkningarna.
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2.	Teori	
Det här kapitlet ger en noggrann genomgång av de områden som kommer att behandlas senare

i resultatet.

2.1	Trä	
Några av fördelarna med att bygga i trä är att det har låg egenvikt, hög hållfasthet och en bra

isoleringsförmåga. Nackdelarna med trä som material är att det är fuktkänsligt, brännbart och

det föreligger risk för mögel och rötangrepp. (2) Vid mögel- eller rötskada i en byggnad är det

alltid ett tecken på bakomliggande fuktproblem. Dessa mögel- och rötsvampar kan växa både i

och på fuktiga material och då är det i första hand rötsvampar som förstör träkonstruktioner. (3)

De vanligaste träslagen inom konstruktion i Sverige är gran och furu. Trä är ett anisotropt

material, vilket betyder att dess egenskaper är olika i olika riktningar. När det gäller

hållfastheten är den även beroende av om det skulle finnas kvistar eller växtfel i träet.

Konstruktionsvirke betyder att det antingen är rundvirke eller sågat (hyvlat virke). Det finns tio

olika hållfasthetsklasser för konstruktionsvirke och dessa är mellan C14 och C40. (2)

KL-trä står för korslimmat trä och är en flerskiktsträskiva. Den tillverkas genom att korslägga

vartannat skikt av träet och då skapas en stabil byggkomponent med hög bärighet i jämförelse

med dess egenvikt. (4)

Limträ avser balkar, pelare och dylikt som har minst fyra mot varandra lagda brädor med samma

fiberriktning, dessa har limmats ihop till en statiskt samverkande enhet. (2)
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2.2	Fukt	
Fukt kan bidra till att egenskaperna hos materialet förändras när det gäller bl.a.

hållfasthetsreduktion och dimensioner.

När det gäller fuktinnehåll i ett material finns det tre olika stadier i förhållande till omgivningen,

absorption av vatten, desorption och jämvikt. Absorption är när träet tar upp vatten från

omgivningen, desorption betyder att träet avger vatten och när det är jämvikt så är träet i

fuktbalans med omgivningen. Det gör att omgivningen har en stor betydelse hur snabbt och hur

mycket vatten som tas upp eller avges. Mellan 0-98 % relativ luftfuktighet sker fuktvandringen

genom ångtransport. Över 98 % relativ luftfuktighet sker kapillärsugning. I det här fallet är det

avgränsat på informationen om trä i kontakt med fritt vatten och då är det de kapillärsugande

egenskaperna som är avgörande. (5)

Kapillaritet betyder vanligtvis vattenupptagning från fritt vatten. Den kapillära

transportkoefficienten A för trä är: Parallell fiberriktning = 0,016 (kg/m2∙ √ ) och vinkelrät

fiberriktning = 0,004 (kg/m2∙ √ ) (6)

Den uppsugna vattenmängden kan beräknas med ekvationen:

= ∙ √ (1)

där

är uppsugen vattenmängd (kg/m2)

är kapillaritetskoefficient (kg/m2∙ √ )

är tid (s) (5)

Därefter multipliceras  med den exponerade arean för att få veta det totalt uppsugna vattnet i

kilogram, vilket då blir .
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Fuktkvoten är förhållandet mellan fuktinnehållet och mängden torrt material i kilogram, vilket

visas i följande ekvation:

= 	 (2)

där

är fuktkvoten (kg/kg)

är mängden förångningsbart vatten (kg)

är mängden torrt material (kg) (6)

Träets fuktkvot bör inte överstiga 20 % och detta kan uppnås genom att bl.a. avleda fritt vatten,

lufta väl och använda torrt trä.  (2)

Enligt AMA Hus (Allmän Material och Arbetsbeskrivning) så bör fuktkvoten i limträ vara 12-13 %

vid inbyggnad. (7)

För att skydda balken från fritt vatten används takpapp som ligger ovanpå plywooden. Detta gör

att balken är fuktskyddad. Dock kommer beräkningar genomföras ändå ifall det skulle komma in

vatten i någon glipa i takpappen, på grund av t.ex. produktionsfel. Se bilaga 2.
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2.3	Akustik	
Det finns två olika sorters ljud som är mätbara. En av dessa är ljudnivå, som är relativt enkel att

mäta med en ljudnivåmätare. Mätaren visar den konstanta ljudnivån som finns för tillfället och

anges i dB(A). Det andra mätbara ljudet är vibrationer, vilket är mer komplicerad att arbeta med

än ljudnivån. Vibrationer anges mestadels i tre olika storheter men kan även uttryckas i decibel

och då är det olika referensvärden som gäller. De tre storheterna är förflyttning (m), hastighet

(m/s) och acceleration (m/s2). För att minska vibrationerna används vanligast en isolering i form

av isolator, fjäder eller fjädrande material som ligger mellan vibrationskällan och

byggnadsstommen. Det vibrerande föremålet måste kunna bäras upp av vibrationsisolatorn

utan att växelkrafterna som alstras överförs. (8)

Avgörande för effekten av isoleringen är att underlaget har tillräcklig massa och styvhet i

förhållande till vibrationsalstraren. Om underlaget däremot är vekt och fjädrande kommer

svängningarna att förstärkas. Grundprincipen vid val av vibrationsisolering är att isoleringens

egenfrekvens  ska vara betydligt lägre än störningsfrekvensen. Sammanfaller dessa två

uppstår resonans, vilket betyder medsvägning. (9)

Egenfrekvens beräknas enligt:

= 	 ( ⁄ )½

∙
(3)

där

är egenfrekvensen (Hz)

är tyngdaccelerationen (m/s2)

är deformationen på vibrationsisolatorn (m) (10)

Det frekvensintervall som det mänskliga örat kan uppfatta ligger mellan 20 och 20 000 Hz. (8)

Stomljud kan uppkomma när en människa går på ett golv. Det som händer är att ljudvågorna

fortplantar sig i form av vibrationer genom byggnadsstommen och sedan strålar ut i luften inne i

rummet. Vanligast är att vibrationsisolera så nära källan det går, då detta är det lättaste och

mest kostnadseffektiva sättet att förebygga vibrationer. (11)
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Det finns flera olika sorters vibrationsisolatorer och i det här projektet används Stepisol. Stepisol

är ett material som till 90 % består av granulerad returskumplast och till 10 % av ny skumplast.

Vid montage häftas eller limmas Stepisol stomljudslist fast i balkskon, före monteringen av

balken. Se bilaga 3. (12)

Vid dimensionering av Stepisol finns det ett diagram som visar vilken belastning den klarar och

vilken deformationen blir. Se figur 1.

 Figur 1. Sambandet mellan belastning och deformation för Stepisol. (12) 	
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2.4	Byggstatik	
Dimensionerande materialvärden för trä behandlas i Eurokod 5. Där finns tre olika klimatklasser

att välja ifrån för att få rätt reduktionstal:

· Klimatklass 1, där medelfuktkvoten för de flesta barrträslag inte överstiger 12 %. Ex.

Ytterväggskonstruktioner som är uppvärmda och ventilerade.

· Klimatklass 2, där medelfuktkvoten för de flesta barrträslag inte överstiger 20 %. Ex.

Konstruktioner som är ventilerade och skyddade mot direkt nederbörd. Gäller i det här fallet.

· Klimatklass 3, där medelfuktkvoten för de flesta barrträslag överstiger 20 %. Ex. Konstruktioner

exponerade för väta.

Det finns tre olika säkerhetsklasser att ta hänsyn till vid dimensionering i brottgränstillståndet:

· Säkerhetsklass 1, liten risk för allvarliga personskador ϒd = 0,83

· Säkerhetsklass 2, någon risk för allvarliga personskador ϒd = 0,91

· Säkerhetsklass 3, stor risk för allvarliga personskador ϒd = 1,0

Beroende på vilken säkerhetsklass det blir reduceras lasten efter den.

Lasterna delas in i fem olika kategorier:

· Permanent (P), varaktighet mer än 10 år. Ex. Egentyngd.

· Lång (L), varaktighet 6 mån – 10 år. Ex. Nyttig last i lagerlokal.

· Medel (M), varaktighet 1 vecka – 6 mån. Ex. Nyttig last i byggnader förutom lagerlokal, snölast.

· Kort (S), varaktighet mindre än en vecka. Ex. Vindlast

· Momentan (I), varaktighet momentan. Ex. Vindstötar, olyckslast

Här sker en avgränsning mot lasterna vindlast, olyckslast och snölast.

De två laster som kan uppkomma i en loftgång är egentyngden (P) och nyttig last (M).

Egentyngden är summan av bärverkets tyngd och tyngden av övriga delar som den bär upp. Den

nyttiga lasten här är personer som använder loftgången, och då är den utbredda lasten = 2

kN/m2. Det finns två olika sätt att dimensionera, i brottgränstillstånd och i bruksgränstillstånd. I

brottgränstillståndet beräknas när brottet sker och i bruksgränstillståndet är det vanligtvis

nedböjningen som undersöks. Se bilaga 1 för att se var den mest utsatta balken befinner sig. (2)
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2.4.1	Brottgränstillstånd	

För att dimensionera i brottgränstillståndet finns det tre olika lastkombinationer, där den

vanligaste lastformeln är STR-B 6.10b enligt ekvation 4. De övriga två, STR-B 6:10.a och EQU, är

inte aktuellt i det här fallet.

= ϒ ∙ 1,2 ∙ 	+ 	ϒ ∙ 1,5 ∙ + Σϒ ∙ 0, ∙ 1,5 ∙ , (4)

där

är den dimensionerande utbredda lasten (N/m)

ϒ är partialkoefficient för vald säkerhetsklass

är egentyngden (N/m)

är variabel huvudlast (N/m)

, är lastkombinationsfaktor

, är variabel bilast (N/m)

Värden för  när det gäller nyttig last för utrymmen i bostäder: = 0,7; = 0,5; = 0,3

Formeln STR-B 6:10.a visas nedan:

= ϒ ∙ 1,35 ∙ + Σϒ ∙ 0, ∙ 1,5 ∙ , (5)

där

är den dimensionerande utbredda lasten (N/m)

ϒ är partialkoefficient för vald säkerhetsklass

är egentyngden (N/m)

är variabel huvudlast (N/m)

, är lastkombinationsfaktor

, är variabel bilast (N/m)

Anledningen till att den inte är aktuell i det här fallet beror på att den permanenta lasten inte är

större än den variabla huvudlasten. (2)
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2.4.2	Bruksgränstillstånd	

I bruksgränstillståndet finns tre olika lastkombinationer att välja mellan. Karakteristisk, frekvent

och kvasi-permanent. Den första används vid dimensionering mot permanent skada

(irreversibelt gränstillstånd), exempelvis uppsprickning av trä.

, = 1,0 ∙ 	+ 	1,0 ∙ , + Σ 0, ∙ , (6)

där

är den karakteristiska utbredda lasten (N/m)

är egentyngden (kN/m)

, är variabel huvudlast (kN/m)

, är variabel last (kN/m)

Den frekventa lastformeln används vid dimensionering mot tillfällig olägenhet (reversibelt

gränstillstånd), exempelvis konstruktionens nedböjning.

, = 1,0 ∙ 	+ 	 , ∙ , + Σ 2, ∙ , (7)

där

är den frekventa utbredda lasten (N/m)

, är lastkombinationsfaktor

är egentyngden (kN/m)

, är variabel huvudlast (kN/m)

, är variabel bilast (kN/m)

Den sista lastkombinationen, kvasi-permanent, används vid dimensionering mot

långtidseffekter, exempelvis krypdeformationer.

, = 1,0 ∙ 	+ 	Σ , ∙ , (8)

där

är den kvasi-permanenta utbredda lasten (N/m)

, är lastkombinationsfaktor

är egentyngden (kN/m)

, är variabel bilast (kN/m)
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I bruksgränstillståndet kontrolleras bl.a. deformationer för konstruktionen och då räknas ett

medelvärde på elasticitetsmodulen ut:

, = 	
	

(9)

där

, är medelvärdet på den slutliga elasticitetsmodulen (Pa)

är elasticitetsmodulen (Pa)

är en omräkningsfaktor, jmf med    (2)
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2.4.3	Deformation	

Om en lastkombination består av flera olika lastvaraktigheter så räknas alla enskilda lasteffekter

samman till en total deformation. Deformationens orsaker kan delas upp i omedelbar

deformation , som uppkommer direkt, och en krypdeformation , , som beror på

lastvarighet, lastnivå och fukt. För att räkna ut den initiell nedböjning finns två formler, där

nedböjningen ska vara mindre än L/300. Initiell deformation under kortvariga perioder beräknas

enligt ekvation 10.

, = ∙ , ∙

∙ ∙

(10)

där

, är den initiella nedböjningen (m)

, är den karakteristiska utbredda lasten (N/m)

är längden på balken (m)

är det slutliga medelvärdet på elasticitetsmodulen (Pa)

är tröghetsmomentet för tvärsnittet (m4)

Initiell deformation för den kvasi-permanenta lasten beräknas enligt ekvation 11:

, = ∙ , ∙

∙ ∙

(11)

där

, är den initiella nedböjningen (m)

, är den kvasi-permanenta utbredda lasten (N/m)

är längden på balken (m)

är det slutliga medelvärdet på elasticitetsmodulen (Pa)

är tröghetsmomentet för tvärsnittet (m4)
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Den totala nedböjningen efter lång tid ska vara mindre än L/250 och räknas ut enligt:

= , + 	 ∙ , (12)

där

är den totala nedböjningen (m)

, är den initiella nedböjningen (m)

är en omräkningsfaktor, jmf med

, är den kvasi-permanenta nedböjningen (m)

= , + 	 ∙ , (13)

där

är den totala nedböjningen (m)

, är den kvasi-permanenta nedböjningen (m)

är en omräkningsfaktor, jmf med    (2)

Träkonstruktioner har en benägenhet att börja svänga när de utsätts för steg. Därför bör risken

för svängningar kontrolleras. En tidigare regel i BKR sa att nedböjningen inte får överstiga 1,5

mm vid en kortvarig punktlast på 1 kN, detta för att minska risken för svängningar. Beräkning

görs enligt ekvation 14.

= ∙

∙ ∙

(14)

där

är nedböjningen (m)

är punktlasten (N)

är längden på balken (m)

är den karakteristiska elasticitetsmodulen (Pa)

är tröghetsmomentet för tvärsnittet (m4)
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I alla deformationsekvationer finns behov av att veta tröghetsmomentet för tvärsnittet. Det ges

av följande formel:

= ∙ (15)

där

är tröghetsmomentet för tvärsnittet (m4)

är bredden på tvärsnittet (m)

ℎ är höjden på tvärsnittet (m)   (2)
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2.4.4	Tvärkraftskapacitet	och	momentkapacitet	

Den tvärkraft som uppkommer vid infästningarna räknas ut enligt ekvation 16 och ska vara

mindre än tvärkraftskapaciteten.

= 	 , ∙ (16)

där

är maximal tvärkraft (N)

, är den karakteristiska utbredda lasten (N/m)

är längden på balken (m)

Kontroll av tvärkraftskapaciteten sker enligt formel 17 och 18.

= ∙
ϒ

(17)

där

är dimensioneringsvärde av skjuvspänningskapaciteten (Pa)

beror på lasttyp och klimatklass

är karakteristiskt värde av skjuvspänningskapaciteten (Pa)

ϒ är partialkoefficienten för materialet

= 	 ∙ ∙
,

(18)

där

är tvärkraftskapaciteten (N)

är reduktionsfaktor för sprickor

är arean (m2)

är dimensioneringsvärde av skjuvspänningskapaciteten (Pa)
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Momentet som uppkommer på en fritt upplagd balk beräknas enligt:

= 	 , ∙ (19)

där

är momentet som uppkommer (kNm)

, är den karakteristiska utbredda lasten (N/m)

är längden på balken (m) (2)

Momentkapaciteten, som ska vara större än det uppkomna momentet, ges utav:

= ∙ 	 ∙ 	 (20)

där

är momentkapacitet (Nm)

är hållfasthetsvärdet för böjning parallellt fibrerna (Pa)

är böjmotstånd (m3)

	 är risken för vippning (ingen risk ger 1,0) (2)

Böjmotståndet fås av följande formel:

= ∙ (21)

där

är böjmotstånd (m3)

	 är bredden på tvärsnittet (m)

ℎ	 är höjden på tvärsnittet (m) (13)
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3.	Metod	
Det existerade färdiga ritningsunderlag, som studerades med tanke på hur balkarnas

lastupptagningsområde skulle komma att se ut. Därefter valdes balken med den största lasten ut

för en mer djupgående analys. Teoridelen lästes in och skrevs ned för att skapa förståelse för

hur uträkningarna skulle gå till. Det som studerades bestod till största del av böcker men även

vissa internetsidor kom till användning.

Alla beräkningar utfördes för hand, med hjälp av miniräknare, böcker och kompetens inom

Tyréns AB. En känslighetsanalys gjordes för att påvisa vad som kan hända vid ändrade

förutsättningar när det gäller fukt. Även akustikplattan dimensionerades och balkens hållfasthet

kontrollerades.

Projektets slutskede bestod av att skriva in alla beräkningar som ett resultat och sedan skriva

diskussion och slutsats utifrån erhållet resultat.
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4.	Resultat	
Följande resultat redovisar de beräkningar som gjorts för hand, med hjälp av miniräknare.

4.1	Beräkningar	
Beräkningarna delas in olika områden för att underlätta läsningen.

4.1.1	Fukt	

Konstruktionen är fuktsäker, då det bärande KL-träet är skyddat med takpapp, varför ingen

större hållfasthetsreduktion sker. Beräkningarna genomfördes ändå, ifall det skulle bli ett

produktionsfel.

För att visa ett exempel på uträkning antas glipan i takpappen vara 5 cm i bredd längs hela

balken. Ytterligare antagande är att glipan är öppen för vattenexponering i 30 dagar innan den

upptäcks och tätas. Nedan visas den beräkningsgång som följs för att komma fram till fuktkvoten

efter gjorda antaganden.

För beräkna den uppsugna vattenmängden används ekvation 1:

= 0,004 ∙ (30 ∙ 24 ∙ 60 ∙ 60) = 6,44	 /

Den mängd vatten som tas upp inom den exponerade området bli således:

= 6,44 ∙ 0,05 ∙ 4,2 = 1,35	

Detta svar sätts sedan in i ekvation 2:

= 	 ,
, ∙	 , 	∙ , 	∙	

= 0,021 = 2,1	%

Utgångsläget för fuktkvoten gällande den levererade balken är att den börjar på fuktkvoten 12 %

och all tillförd fukt adderas på det. Alltså blir fuktkvoten 12	 + 	2,1 = 14,1	% totalt.
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För att illustrera de olika variablerna konstruerades två olika grafer vilket båda visas nedan. Vid

konstant exponerad yta där variationen är tiden, ser grafen ut som i figur 2:

Figur 2. Sambandet mellan den konstanta ytan och tiden den är exponerad.

Ifall tiden är konstant och den exponerade ytan är variationen blir resultatet enligt figur 3:

Figur 3. Sambandet mellan den konstanta tiden och den varierande exponerade ytan.
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4.2.1	Akustik	

Till att börja med avlästes den förmodade deformationen av Stepisolen utifrån tvärkraften som

uppkommer på varje infästning. Uträkningen för tvärkraften sker under rubrik 4.3.7 vilket blev

27,6 kN. Detta ger en deformation på 20 % enligt Figur 1. Stepisolen är dimensionerad till att

vara 25 mm, se bilaga 1, vilket ger en deformation på 25 ∙ 0,2 = 5 mm.

Därefter kunde egenfrekvensen beräknas enligt ekvation 3:

= 	
(9,82 0,005⁄ )½

2 ∙
= 7	

Detta stom- och vibrationsljud som uppkommer från loftgången kommer inte att vara hörbart.
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4.3.1	Byggstatik	förutsättningar	

Hållfasthetsklass KL-trä är CE L40c valt

är 30,8 MPa (beror på CE L40c)

är 2,7 MPa (beror på CE L40c)

är 13 MPa (beror på CE L40c) (14)

ϒ är 1,3 (beror på CE L40c)

är 430 kg/m3 (beror på CE L40c)

Säkerhetsklass  är 3 valt vilket ger ϒ = 1,0

Klimatklass är 2 valt

är 0,80 (beror på klimatklass) (15)

4.3.2	Lastvärden	

Uppskattad överbyggnad egenvikt: ≈ 15 kg/m2≈ 150 N/m2

120 mm KL-trä egenvikt: 48 kg/m2 ≈ 480 N/m2

360 mm Limträbalk egenvikt: 2160 N/m2

Loftgångens egentyngd är:

, å = 0,150 + 0,480 = 0,63	 /

Den totala bredden på loftgången som balken bär upp är 2,9 m vilket ger:

, å = 0,63 ∙ 2,9 = 1,83	 /

Balkens egentyngd är:

, = 2,160 ∙ 0,1 = 0,216	 /

Ifall loftgången hade haft likadan egenvikt över hela upptagningsområdet hade den mest utsatta

balken burit en egentyngd på:

= 1,83 + 0,216 = 2,1	 /
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I det här fallet finns det en trappa med bredden 1,15 som gör ett hål i loftgången, se bilaga 2.

För trappens yta räknas egenvikten som 1,2 kN/m2. Den egenvikten är nästan dubbelt så stor

som om loftgången hade legat där. För att räkna på en större marginal används trappans

egenvikt hädanefter över hela upptagningsområdet. Det ger en ny total egenvikt på:

= 1,2 ∙ 2,9 + 0,216 = 3,7	 /

Egentyngden klassificeras som permanent bunden last.

Nyttig last enligt lastkategori A: = 2,0	 /  och = 2,0	  vilket ger den nyttiga lasten:

= 2,0 ∙ 2,9 = 5,8	 / . (2)

Nyttig last klassificeras som variabel, fri last.

4.3.3	Kontroll	av	brottgränstillståndet	

Beräkning av lastvärde i brottgränstillstånd, enligt ekvation 4:

= 1,0 ∙ 1,2 ∙ 3,7	 + 	1,0 ∙ 1,5 ∙ 5,8 + 1,0 ∙ 0,7 ∙ 1,5 ∙ 0 = 13,14	 /

4.3.4	Kontroll	av	bruksgränstillståndet	

Uträkning av det karakteristiska värdet enligt ekvation 6 ger:

, = 1,0 ∙ 3,7	 + 	1,0 ∙ 5,8 + 0,7 ∙ 0 = 9,5	 / 	

Därefter uträkning av det frekventa lastvärdet enligt ekvation 7:

, = 1,0 ∙ 3,7	 + 	0,5 ∙ 5,8 + 0,3 ∙ 0 = 6,6	 /

Ekvation 8 ger det kvasi-permanenta lastvärdet:

, = 1,0 ∙ 3,7 + 	0,3 ∙ 5,8 = 5,44	 /
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4.3.5	Momentkapacitet	

Balkens överkant hindras av loftgången från att förskjutas i sidled, därför föreligger ingen risk för

vippning. För att räkna ut det maximala moment som uppkommer används ekvation 19:

= 	
13,14 ∙ 4,2

8
= 29	

För att kunna räkna ut momentkapaciteten krävs det en uträkning av W, ekvation 21:

=
0,165 ∙ 0,36

6
= 0,00356	

Därefter går det bra att använda ekvation 20:

= 30,8 ∙ 10 ∙ 0,00356 ∙ 1,0 = 109	

 >

Ovanstående beräkningar visar att balken uppfyller de krav som ställs på momentkapacitet.
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4.3.6	Deformation	

Den initiella deformationen får inte överstiga 4200
300 = 14	 . För att räkna ut tvärsnittets

tröghetsmoment användes ekvation 15:

=
0,165 ∙ 0,36

12
= 6,415 ∙ 10 	

Ekvation 9 tog fram den slutliga elasticitetsmodulen:

, = 	
13 ∙ 10
1 + 	0,8

= 7,22 ∙ 10 	

Därefter kan ekvation 10 utnyttjas för att få ut den initiella nedböjningen med karakteristisk last:

, =
5 ∙ 9500 ∙ 4,2

384 ∙ 7,22 ∙ 10 ∙ 6,415 ∙ 10
= 0,0083	 = 8,3	

, < 14 mm

I det fall där lasten är kvasi-permanent, enligt ekvation 11, så ser den initiella nedböjningen ut

som följer:

, =
5 ∙ 5440 ∙ 4,2

384 ∙ 7,22 ∙ 10 ∙ 6,415 ∙ 10
= 0,0048	 = 4,8	

, < 14 mm

Den slutliga deformationen får inte överstiga 4200
250 = 16,8	 . För att räkna ut den totala

nedböjningen som sker av den karakteristiska lasten utnyttjas ekvation 12:

, = 8,3 + 	0,80 ∙ 4,8 = 12,14	

Det är även nödvändigt att kontrollera den totala nedböjningen av den kvasi-permanenta lasten,

ekvation 13:

, = 4,8 + 	0,8 ∙ 4,8 = 8,64	
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Nedböjningen som sker vid en punktlast på 1 kN på balkens mitt, enligt ekvation 14:

=
1000 ∙ 4,2

48 ∙ 7,22 ∙ 10 ∙ 6,415 ∙ 10
= 0,00033	 = 0,33	 	

0,33 mm < 1,5 mm

Ovanstående beräkningar visar att balken uppfyller de krav som ställs på deformationer och

svikt.
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4.3.7	Tvärkraft	och	skjuvning	

Den maximala tvärkraften uppkommer vid respektive stöd, se ekvation 16.

=
13,14 ∙ 4,2

2
= 27,6	

För att beräkna balkens tvärkraftskapacitet finns det vissa färdiga värden:

där

 är 0,80 (beror på CE L40c, lastvarighetsklass M, klimatklass 2)

är 3,5 MPa (beror på CE L40c)

 är min ( , 1) = 0,85 (15)

Värdena sätts sedan in i ekvation 17 och 18:

=
0,8 ∙ 2,7 ∙ 10

1,25
= 1,72	

= 	
0,85 ∙ 0,360 ∙ 0,165 ∙ 1,72 ∙ 10

1,5
= 57,8	

 >

Ovanstående beräkningar visar att balken uppfyller de krav som ställs på tvärkraft och skjuvning.
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4.3.8	Resultat	vid	klimatklass	3	

För att vara säker att konstruktionen skulle hålla vid klimatklass 3 genomförs en

känslighetsanalys med samma beräkningar som tidigare. Dock sker endast en

hållfasthetsreduktion, lastvärdena ändras inte. Enbart svaren redovisas här nedanför:

= 0,65

= 2,0

, = 4,33 ∗ 10

, = 13,8	

, = 7,9	

= 29,6	

= 23,7	

= 0,56	

= 1,4	

= 55	
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5.	Diskussion	
De funderingar och diskussionsfrågor som framkommit under arbetets gång tas upp inom

respektive område.

5.1	Fukt	
Ifall vattnet hade tagit sig in i träet på kortsidan, d.v.s. parallellt fiberriktningen, hade fuktkvoten

varit mycket större och det hade skett mycket tidigare. I jämförelse med andra material har trä

en väldigt låg kapillär transportkoefficient.

Om det blir aktuellt med de två diagrammen i resultatdelen så kommer det inom 1-2 år att vara

en ohållbart stor fuktkvot i balken. I förlängningen innebär detta en ökad risk för röta och mögel.

I det fall som vatten kommer i kontakt med träet kommer inte balken att vara volymbeständig.

Tvärtom, balken kommer att svälla och öka i volym, relaterat till mängden vatten som sugs upp.

Trä är ett material som ger volymändringar vid temperaturskiftningar och detta är något som ej

har tagits i beaktande men som påverkar balken i praktiken.

För att vara säker på att undvika en hållfasthetsreduktion finns det ett alternativ och det är att

kemiskt behandla balken för att uppnå ett säkert fuktskydd. (16)

Om det i framtiden uppstår sprickor är det viktigt att kontrollera att det inte uppstår

fuktkonvektion som i sin tur ökar fuktkvoten i träet.

5.2		Akustik	
När det gäller akustik kommer den vibration som uppstår att vara så liten att den inte kommer

att vara hörbar. Alltså skulle en Stepisol på 25 mm klara av att ta bort det stom- och

vibrationsljud som hade kunnat uppstå i en loftgång av trä.

Det hade kanske varit möjligt att föreskriva en annan storlek på Stepisolen, för att komma

närmare den hörbara ljudnivån. (9)
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5.3	Byggstatik	
De resultat som framkommit bekräftar att den balk som från början var tänkt till att bära upp

bjälklaget klarar av den belastningen som uppkommer. Detta hade kunnat vara annorlunda ifall

snö- och vindlasten hade tagits med i beräkningarna.

I den här rapporten är det gjort ett antagande att balken är fritt upplagd. Detta speglar inte

verkligheten utan är ett idealiskt tillstånd som är svårt att uppnå i praktiken.

Vid beräkning av de olika formlerna är det nedböjningen som ligger närmast gränsen för

nedböjningskravet. Detta visar sig vara avgörande vid beräkningarna i klimatklass 3, då balken

inte klarar av kravet på den totala nedböjningen. De andra kraven klarar balken med lätthet.
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6.	Slutsats	
Slutsatsen av de resultat som framkommit redovisas i nedanstående rubriker.

6.1	Slutsats	
Den största anledningen till att det tog så många dagar för fuktkvoten i träet att öka beror

antagligen på den låga transportkoefficienten. I en jämförelse med klimatklass 3 visar det sig att

balken inte klarar nedböjningskravet om den blir utsatt för vatten. Därför är det viktigt att få

takpappen tät så det inte kommer in vatten, för att undvika en fuktkvot på över 20 %. Slutsaten

är då att fukten minskar hållfastheten för träet. (16)

Den vibrationsdämpande Stepisolplattan uppfyller sitt syfte genom att begränsa det stomljud

och vibrationsljud som uppstår i loftgången så att det ej blir hörbart.

Efter alla beräkningar är slutsatsen att den förutbestämda balken håller för de laster som

kommer att uppstå med hänsyn till både bruksgränstillstånd och brottgränstillstånd.

6.2	Fortsatt	arbete	
Ett förslag på ett fortsatt arbete hade varit att ta reda på mer om hur upplagstrycket vid

infästningarna påverkar träets hållfasthet. Ifall trycket på träet hade visat sig vara för högt hade

det kunnat uppstå sprickor och deformationer vid infästningarna.

Det hade varit intressant att kontrollera branddimensioneringen för trähus i den här storleken.

Ytterligare fortsättning på arbetet hade varit att räkna på balken som partiellt inspänd. Detta

randvillkor hade visat ett mer korrekt resultat än det idealiska läget med en fritt upplagd balk

eller för den delen det motsatta, d.v.s. en fast inspänd balk.

Ett sista förslag på en förlängning av denna rapport hade varit att kontrollera fukttransporten

genom diffusion och konvektion.
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A

Bilagor	
De ritningar som fanns att tillgå och var intressanta för rapporten visas i detta kapitel.

Bilaga	1	
Visar den mest belastade balken.



B

Bilaga	2		
Ger en överblick över loftgångens uppbyggnad.



C

Bilaga	3	
Visar en genomskärning och detaljbild över loftgångens infästning i bjälklag och vägg.

	


