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I 

 

Sammanfattning 

 
Byggande i kallt klimat innebär många utmaningar på grund av de hårda påfrestningar 

byggnader utsätts för. Forskningsprojektet Attract utreder möjligheten åstadkomma attraktivt 

och hållbart boende i subarktiskt klimat, med utgångspunkter i Kiruna och Gällivare. Tyréns AB 

är en del av detta och vill effektivisera byggprocessen genom att industrialisera 

hustillverkningen med förtillverkade moduler. Det skulle innebära en minskning av kostnader 

och tidsåtgång under både projektering och produktion. 

 

Målet med arbetet är att skapa en beräkningsmodell som ska kunna användas för att snabbt ta 

fram de dimensionerande krafter ett stabiliserande torn av prefabricerade skivelement, 

exempelvis trapphus, utsätts för. Tanken är att ha få bestämda värden och istället ge 

användaren av modellen möjlighet att använda egna variabler beroende på situation, vilket 

skulle innebära att modellen kan användas vid flera olika tillfällen.  

 

Arbetet har resulterat i en beräkningsmodell i form av en Exceldatafil där beräkningar utförs 

automatiskt och levererar dimensionerande krafter för det stabiliserande tornet. Modellen 

tillåter flera variabler vilket innebär att det kan användas i en mängd olika situationer. 

 

Det finns en del naturliga felkällor att ha i åtanke då arbetet har inneburit manuella beräkningar. De 

uträkningar utförda för att skapa beräkningshjälpen har blivit fragmenterade på grund av fortlöpande 

ändringar under arbetets gång och är därför olämpliga att redovisa. Därför har istället en bilaga skapats 

för att visa beräkningsgången. För fortsatt arbete finns ett flertal möjligheter att utveckla 

beräkningsmodellen för att bredda eller specificera resultatet. 
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Abstract 
 

Construction in cold climate presents many challenges due to the stresses of which the 

structures are exposed. The research project Attract strives to achieve attractive and 

sustainable living in a subarctic climate, with basis in Kiruna and Gällivare. Tyréns AB is part of 

this project and want to make the construction process more efficient by industrializing the 

production of houses with prefabrication of modules to reduce the cost and time for both 

design and production. 

 

The idea for this thesis is to create a calculation model that can be used to quickly obtain the 

forces stabilizing towers of prefabricated disc elements are exposed of. The idea is to have few 

specific values and instead give the user of the model the option to use custom variables 

depending on the situation, which would mean that the model can be used on several different 

occasions. 

 

This work has resulted in a calculation model using an Excel data file where calculations are 

performed automatically and delivers the forces for the stabilizing tower. The model allows 

multiple variables which mean that it can be used in a variety of situations. 

 

Because the work has involved manual calculations there are some natural sources of errors to 

keep in mind. The calculations made to create the model have become fragmented due to 

continuous changes during the work and therefore unsuitable to present. This is why there is an 

annex to this report to show the method of calculations. For further work there are numerous 

opportunities to develop the calculation model to broaden or refine the results.
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Förord 
 

Detta examensarbete är den sista kursen för högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid 

Umeå universitet. Mot slutet av utbildningen fick vi lära oss en del om stomstabilisering i en 

fördjupningskurs inom konstruktion. Jag insåg att det fanns mer att lära om ämnet, därför 

passade det mig bra att skriva om stabilisering åt Tyréns AB genom att det innebar en möjlighet 

till fördjupning inom ämnet.  

 

Jag vill tacka Kristian och Peder på Tyréns som varit till stor hjälp under arbetets gång. Min familj 

har hjälpt mig så att jag har haft tid att arbeta och min sambo Jessica har stöttat mig mycket 

vilket de ska ha ett stort tack för. 
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1. Inledning 
Tyréns AB tillsammans med Deromekoncernen har med hjälp av Centrum för byggande och boende med 

trä utvecklat ett system för industriell träbyggnad, kallat CBBT (Centrum för Byggande och Boende med 

Trä), gällande flervåningshus i 4-8 våningar. Konstruktionen består av moduler av trä där stabiliseringen tas 

upp av lägenhetsavskiljande väggar och övriga bärande väggar.  

 

Det pågår idag forskning (FoU-projektet Attract) för utveckling av ett nytt byggnadssystem kallat NZ2020 

(Near Zero 2020) där några av de medverkande aktörerna är Tyréns AB, LKAB, LTU, Sweco samt 

kommunerna Gällivare och Kiruna. FoU-projektet undersöker bl. a. möjligheten att industriellt producera 

attraktiva lågenergihus i subarktiskt klimat [1]. Denna rapport är en del av det FoU-projektet där Tyréns 

söker en lösning med avstamp i CBBT. Målet är fortfarande ett industriellt producerat flervåningshus i 4-8 

våningar men att trapphuset istället ska vara av betong och utgöra hela eller stora delar av stabiliseringen 

samt att övriga bärande delar kan tänkas bestå av stål i form av pelare och balkar. Ett tänkbart 

användningsområde för både CBBT och NZ2020 vore stadsomvandlingen i Kiruna där enkelt projekterade 

och enkelt producerade hus verkligen skulle kunna underlätta. 

 

1.1 Syfte 
Anledningen till detta arbete är att ett system som NZ2020 behöver standardiserade dimensioner till de 

moduler som är tänkt att användas för att enkelt kunna projektera och producera byggnaderna. Hittills har 

ingen undersökning utförts som kan leda till att färdigdimensionerade betongelement till 

stomstabiliseringen finns att välja för NZ2020. Genom att använda Kiruna som referensort undersöks om 

en beräkningsmodell kan tas fram för att sedan enkelt beräkna vilka approximativa horisontala och 

vertikala laster byggnadens stabiliserande system utsätts för.   

 

1.2 Målsättning 
Målet med detta arbete är att skapa ett hjälpmedel i form av en beräkningsmodell i Excel för att erhålla de 

dimensionerande krafter som uppstår i en stabiliserande enhet, exempelvis ett trapphus. Det ska sedan 

Tyréns kunna använda för att fortsätta utveckla NZ2020.  
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1.3 Avgränsning 
Stomstabilisering innebär att det bärande systemet tar hand om de horisontella laster konstruktionen 

utsätts för, vilka brukar vara: 

- vindlast 

- snedställningslast, orsakade av pelare 

- olyckslast, ex. jordbävning 

Arbetet begränsar sig till enbart vindlast då olyckslast innebär djupare studier och därmed större krav 

gällande disponibel tid samt att snedställningslasten beror på det antal pelare som används vilket idag inte 

är känt. 

 

1.3.1 Förutsättningar 

Arbetet kommer att riktas mot skivverkan med prefabricerad betong då detta är rimligare att använda till 

ett industrialiserat byggsystem än platsgjuten betong. Med hänsyn till det stora antal variationer av möjliga 

byggnadsdimensioner begränsas detta arbete till byggnader med 4, 6 och 8 våningar, där våningshöjden 

sätts till 3,5 m. Antagna förutsättningar är att byggnaden är belägen i Kirunaområdet med terrängtyp III 

och Vb=24 m/s. Trapphuset ses som den stabiliserande konstruktionen. Övriga väggar och bjälklag antas 

kunna överföra laster till trapphuset. Beräkningarna utförs i brottgränstillstånd med säkerhetsklass 3, och 

taket är plant (< 5°). 
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2. Teori 
Här beskrivs tillräckligt mycket teori för att läsaren ska ha möjlighet att förstå resultatet och de beräkningar 

som sedan redovisas. 

 

2.1 Betong 
Tanken är att betong ska användas som byggnadsmaterial i den stabiliserande konstruktionen. Det finns 

främst två sätt att konstruera med betong, platsgjutet eller prefabricerat. Platsgjutet innebär att formar 

byggs på arbetsplatsen där sedan obearbetad betong placeras för härdning och prefabricerat innebär att 

byggnadsdelar tillverkas i förväg och sedan förs till arbetsplatsen för montering. För att effektivisera en 

byggprocess kan industrialisering tillämpas vilket görs bland annat genom att prefabricera 

byggnadselement. Att göra detta har många fördelar som till exempel ett mindre beroende av väder, 

kortare byggtider och förbättrad arbetsmiljö [2].  

 

Stabilisering med betongskivor sker normalt med väggar, trapphus eller hisschakt. Betongens 

materialegenskaper innebär att tryckkrafter upptas väldigt väl medan dragupptagningsförmågan är så låg 

att den många gånger försummas. Istället används ofta armering av stål som hjälp att motverka 

dragkrafter. Armeringen används även som förankring mellan våningsplanen de gånger risk för lyft eller 

glidning finns. Betongkonstruktioner har god beständighet mot brand, de behöver inte brandisoleras och 

bidrar inte till ökad brandbelastning likt trä kan göra [2]. Det gör att betong är ett utmärkt material att 

använda i en stabiliserande konstruktion som trapphus där risken för brandspridning annars kan vara 

mycket stor. 
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2.2 Laster 
Laster klassificeras utifrån hur de verkar, vilket kan göras med ledning av figur 1. Vindlast anses variera i 

tiden men inte i rummet vilket innebär att vindlast klassificeras som en variabel bunden last [3] som utöver 

det är betraktad som statisk [4]. Statiskt innebär i princip att byggnaden inte kommer att accelerera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Klassificering av laster 

 

För beräkning av vindlast medräknas tryck från både externa och interna ytor med hjälp av ekvation 2.1 

från Eurokod, där internt tryck uppkommer på grund av öppningar eller otätheter i fasaden. 

 

 �����(�) 	= 	�� + �� = 	 ��(��)	�	��� 	+ 	��(��)	�	���  (2.1) 

där 

 �����(�) karaktäristisk vindlast (kN/m2) 

 we  utvändig vindlast (kN/m2) 

 wi invändig vindlast (kN/m2) 

 ��(��) karakteristiskt vindtryck vid den yttre referenshöjden ze (kN/m2) 

 ���  formfaktor för utvändig vindlast (-) 

 ��(��) karakteristiskt vindtryck vid den inre referenshöjden zi (kN/m2) 

 ���   formfaktor för invändig vindlast (-) 

 

  

Klassificering av laster 

Variation i tiden Variation i rummet 

Permanent Variabel Bunden Fri 

Statisk last 

Dynamisk last 

Utmattningslast 

Långtidslast 
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2.2.1 Lastkombinationer 
 

Lastens påverkan bestäms genom att betrakta kombinationer i bruks- och brottgränstillstånd. 

Bruksgränstillstånd handlar om gränsvärden för bärverkets funktion vid normal användning. Det klassas 

som bruksgränstillstånd när nedböjning, sprickbildning och människors välbefinnande berörs. 

Brottgränstillstånd, som detta arbete begränsar sig till, handlar om gränsvärden för människors och 

bärverkets säkerhet där kraven är att konstruktionsdelar inte ska brista, huset stjälpa eller liknande [3].  

 

Baserat på erfarenhet blir det i brottgränstillstånd oftast dimensionerande enligt Eurokod STR-B ekvation 

6.10a för betonghus och STR-B ekvation 6.10b för trähus [14]. Men även beräkningar med EQU-A ekvation 

6.10 bör utföras. Ekvationer 2.2 – 2.4 tas från SS-EN 1990. 

 

EQU-A ekvation 6.10 

 

 ��		 = 	ϒ�	�	1,1	�			 + 	ϒ�	�	1,5	�	�	, 1	 + 	ϒ�	�	ѱ�	�	1,5	�	�	, 
 (2.2) 

 

STR-B ekvation 6.10a 

 

 ��		 = 	ϒ�	�	1,35	�		 + 	ϒ�	�	ѱ�	�	1,5	�	�	, 
 (2.3) 

 

STR-B ekvation 6.10b 

 

 ��		 = 	ϒ�	�	1,2	�			 + 	ϒ�	�	1,5	�	�	, 1	 + 	ϒ�	�	ѱ�	�	1,5	�	�	, 
 (2.4) 

där 

 �� den dimensionerande utbredda lasten (kN) 

 ϒ� partialkoefficient beroende på säkerhetsklass (-) 

 �	 egentyngden (kN) 

 �	, 1 variabel huvudlast (kN) 

 ѱ� faktor för kombinationsvärde för variabel last (-) 

 �	, 
 övrig variabel last (kN) 

 

Flera uträkningar måste göras genom att variera den variabla huvudlasten, detta för att få förståelse för 

vilken kombination som ger största möjliga påfrestning på byggnaden. Ekvationerna kan räknas som 

antingen gynnsamma eller ogynnsamma, beroende på om en last anses hjälpa eller inte. Vid ogynnsamt 

förhållande används ovanstående lastkombinationer som de är. Vid gynnsamma förhållanden däremot 

kommer de variabla lasterna att räknas bort och egentyngderna att reduceras [3]. 
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2.2.2 Horisontal last  

Referenshöjden ze innebär att vindtrycket ökar med höjden på byggnaden, detta i en exponentiellt 

avtagande kurva. Det kan göras en förenkling för lägre byggnader genom att använda ze = hbyggnad vilket 

betyder att maximalt vindtryck antas verka över hela byggnadens höjd. För beräkningarna i rapporten 

används en metod som förenar de två tankesätten, genom att stegvis öka lasten baserat på de enskilda 

våningarnas höjd från marken. Den horisontalkraft väggar och bjälklag måste klara kan beräknas enligt 

principen i figur 2. Varje bjälklag tar upp vindlast från halva våningen under och från halva ovanför [6]. 

 

 

 

Det karaktäristiska vindtrycket qp beror på byggnadens geografiska placering och kan erhållas från tabell 

1.12 i formelsamlingen Byggkonstruktion [7]. Värden som inte kan tas direkt ur tabell måste interpoleras 

vilket görs linjärt mellan de två närmaste värdena med ekvation 2.5 samt 2.6. Detta behövs för varje 

referenshöjd. 

 

 y �	�� � k�� �	��� (2.5) 

 

 k �
�����

���	��

 (2.6) 

där 

 � sökt karaktäristiskt vindtryck qp (kN/m2) 

 ��  tabellvärden för det karaktäristiska vindtrycket qp (kN/m2) 

 �� referenshöjd för ��  (m) 

 � referenshöjden z (m) 

 

  

Figur 2. Lastupptagning 
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För den invändiga vindlastens formfaktor c�� bör det mest ogynnsamma värdet av 0,2 och -0,3 användas 

om det anses antingen omöjligt eller omotiverat att uppskatta öppningsarean för en byggnad [8]. Utvändig 

vindlast påverkar byggnaden olika beroende på i vilken zon vinden verkar, enligt figur 3, och formfaktorn 

c�� varierar därefter. Genom att jämföra förhållandet mellan byggnadens höjd och djup kan fyra fall ske för 

horisontal vindlast.  

 

Fall 1: formfaktor väljs ur tabell om h/d = 5 

Fall 2: formfaktor väljs ur tabell om h/d = 1 

Fall 3: formfaktor väljs ur tabell om h/d ≤ 0,25 

Fall 4: formfaktor väljs genom linjär interpolering för 

mellanliggande värden av h/d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroende på vilket av dessa fall som sker erhålls olika formfaktorer, inte bara beroende på zon utan även 

influensarea. cpe, 10 innebär belastad area på 10 m2 vilken används för dimensionering av bärverk som 

helhet, medan cpe, 1 motsvarar belastad area på 1 m2 och används för dimensionering av exempelvis 

fästdon.  

 

För att få en enkel bild av hur stor horisontal last vinden orsakar summeras zon D och E medan ytor 

vinkelrätt vindens riktning antas få summan 0 kN/m2. I de fall detta görs kan den bristande korrelationen 

mellan vindlasterna från lä- och lovartsidan behöva beaktas genom att jämföra förhållandet mellan 

byggnadens höjd och djup i tre fall [8].  

 

Fall 1: den resulterande kraften multipliceras med 1 om h/d ≥ 5. 

Fall 2: den resulterande kraften multipliceras med 0,85 om h/d ≤ 1. 

Fall 3: den resulterande kraften multipliceras med resultatet av en linjär  

interpolation mellan 1 och 0.85 om 1 ≤ h/d ≤ 5. 

 

Eftersom varje bjälklag tar upp vindlast från halva våningen under och från halva ovanför kommer 

influenshöjden räknas in enligt ekvation 2.7 för last mot respektive bjälklag.  

 

 Q�
���� �	q����	z�x	h��	. (2.7) 

där  

 Q�
���� last mot bjälklag (kN/m) 

 q����	z� vindtryck för aktuellt bjälklag (kN/m2) 

 h��	. den influerande höjden (m) 

 

  

Figur 3. Zonuppdelning väggar 
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2.2.3 Vertikal last 

Den vertikala lasten kan hjälpa det stabiliserande systemet att motverka lyftkrafter som uppstår på grund 

av horisontallasten. Dessa vertikala laster består oftast av egenlaster då gynnsamma variabla laster räknas 

bort. Vertikal vindlast kan i många fall innebära lyftkraft beroende på aktuell formfaktor vilket gör den 

ogynnsam och ska då inte räknas bort. 

 

Bjälklagens egentyngd antas vara möjlig att hämta från tillverkare varför den väljs som en variabel i 

beräkningsmodellen. Samma gäller för betongväggarnas egentyngd med skillnaden att den lasten istället 

bestäms av flera variabler enligt ekvation 2.8. 

 

 ��,��� = �	�	�	�	� (2.8) 

där 

 ��,��� karaktäristisk egentyngd (kN/m) 

 � betongens tunghet (kN/m3) 

 b väggens tjocklek (m) 

 l väggens längd parallellt vindriktningen (m) 

 

Nyttig last beror av personer och lös inredning i byggnaden och är ett värde som hämtas från EKS 9 [9]. 

Enligt SS-EN 1991-1-1 bör nyttig last betraktas som kvasistatisk last. Detta innebär att trots att lasten är 

dynamisk kan den representeras som statisk i en statisk bräkningsmodell [3]. Nyttiglasten multipliceras 

med den area som anses påverka den aktuella väggen. 

 

Snölasten beror, likt vinden, på byggnadens geografiska placering. I beräkningsmodellen har även denna 

last valts som variabel vilket innebär att användaren själv måste veta det karaktäristiska värdet. För att 

underlätta beskrivs nedan den aktuella formeln från Eurokod [10], se ekvation 2.9, vilken sedan 

multipliceras med aktuell influensarea. 

 

 � = 	0,8	�		�	�		� 	�	�� (2.9) 

där 

 � karaktäristisk snölast (kN/m2) 

 	� exponeringsfaktor enligt SS-EN 1991-1-3.5.2 (-) 

 	� termisk koefficient, normalt 1,0 (-) 

 �� snölastens grundvärde enligt EKS 9, 1.1.3 (kN/m2) 

 

 

För vertikal vindlast kan också den invändiga formfaktorn c	
 väljas till det mest ogynnsamma värdet av 0,2 

och -0,3, om det anses antingen omöjligt eller omotiverat att uppskatta öppningsarean för en byggnad. 

Formfaktorn c	� för plana tak beror på i vilken zon vinden verkar enligt figur 4 där e är det minsta värdet av 

b och 2 x hbyggnad. Med hjälp av formfaktorerna c	
 och c	� kan sedan vindlasten qp räknas ut med ekvation 

2.1.  
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 Figur 4. Zonuppdelning tak 

 

 

 

 

2.3 Stomstabilisering och statik 

Stabiliseringen är en integrerad del av det vertikalt bärande systemet. Därför är det viktigt att så tidigt som 

möjligt redogöra hur de horisontella lasterna förs ner i grunden. För att stabilisera flervåningshus mot vind 

förs laster från exempelvis en vindutsatt vägg via bjälklag, väggar eller stag till de stabiliserande enheterna 

vars uppgift är att föra lasten ner i grunden. Detta ställer krav på att de stabiliserande enheterna kan föra 

de tryck- och dragkrafter som uppkommer ner till grunden [11].  

 

Stomstabilisering kan ske på flera sätt med fack-, ram- eller skivverkan. Dessa kan också kombineras för att 

komplettera varandras egenskaper.  Som beskrivits i avsnitt 1.3.1 riktas arbetet mot skivverkan. För att 

stabilisera en byggnad med skivverkan är antal och placering av väggar avgörande för kraftfördelningen när 

konstruktionen utsätts för horisontallast [12]. Även väggarnas olika styvhet, vilket beror på material och 

dimension, har påverkan. Placering av väggar är särskilt viktig då en byggnad utsatt för horisontallaster 

kommer, beroende på placeringen, att vridknäckas. Det innebär i princip att det uppstår en rotation i 

byggnaden. Detta sker på grund av att den horisontala lasten orsakar ett moment med en kraftresultant 

som inte sammanfaller med byggnadens vridcentrum. En byggnad vars vridcentrum är lokaliserad i ett 

ensamt torns centrum har svårare att motverka vridning än om ytterligare skivor placeras parallellt lastens 

riktning så långt ifrån tornet som möjligt [13]. På det viset förskjuts vridcentrum till fördel för det 

stabiliserande systemet, se figur 5. 

 

 

 



10 

 
 

 
Figur 5. a) Vridcentrum utan stödvägg  b) Vridcentrum med stödvägg 

 

 

För att motverka rotation måste minst tre skivor användas, dock får inte dessa skivors plan skära varandra i 

samma punkt på. Sker detta kan byggnaden få för låg vridstyvhet [4]. Se figur 6.  

 

 
Figur 6. a) Lägre vridstyvhet  b) Högre vridstyvhet 

 

 

Bjälklagen kan betraktas som en mycket styv eller eftergivlig skiva, vilka kommer att ge olika 

jämviktsekvationer och i slutändan olika resulterande krafter. Vid fallet som styv skiva trycker krafter rakt 

mot trapphuset och fördelning av krafter samt tillskottsmoment räknas ut beroende på placering av de 

stabiliserande väggarna [12]. När skivan istället räknas som eftergivlig upptas krafter genom böjning som 

leder till upplagsreaktioner på väggarna [12], [13]. I detta arbete undersöks fallet då bjälklaget betraktas 

som eftergivligt, vilket ger ett lastfall enligt figur 7 då skivan agerar som en fritt upplagd balk på två stöd. 
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 Figur 7. Lastfall, balk på två stöd 

 

En horisontalt belastad skiva kommer att reagera med vertikala reaktionskrafter. Belastningen orsakar en 

vertikal tryckkraft i skivans läsida och samtidigt en lyftkraft i skivans lovartsida, se figur 8, vilket skivan måste 

motverka. Tryckkraften tas upp med hjälp av skivans tryckhållfasthet medan lyftkrafterna måste motverkas 

med särskilt monterade dragstag, armering eller av skivans egentyngd och den delen av bjälklagets 

egentyngd skivan bär. 

 

 
 Figur 8. Reaktion i skiva 

 

Dessa krafter förs sedan vidare till grunden vilket innebär att för varje våning adderas lasterna, likt de 

horisontala krafterna i figur 2 avsnitt 2.2.2. För att i varje våningsplan veta moment och fördelning av 

krafter i det stabiliserande tornets skivor ställs en jämviktsekvation upp för tornet enligt lastfall i figur 9. 
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 Figur 9. Jämviktsförutsättning 

 

Att lasterna adderas innebär att den första våningen kommer att utsättas för den största totala kraften och 

blir därför dimensionerande [6]. För att vara materialeffektiv bör varje vånings stabiliserande skivor 

dimensioneras olika, ju högre upp i byggnaden de står desto klenare kan de vara. Dock är detta sällan det 

mest effektiva sättet att projektera utan istället används samma dimensioner rakt igenom byggnaden 

baserat på den största lasten, d.v.s. på första våningen. Huruvida byggnaden sedan måste förankras i 

marken med hänsyn till lyft, tryck och horisontal förskjutning beror på lokala markförhållanden. 
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3. Genomförande 
För att förstå vad som krävs för att stabilisera en byggnad inleddes arbetet med litteraturstudier. 

Litteratur erhölls genom att besöka biblioteken i Umeå, söka på bibliotek i övriga landet samt allmänt 

söka på internet. Efter litteraturstudier utfördes beräkningar enligt de förutsättningar beskrivna i avsnitt 

1.3.1 för att ta fram de formler som behövts till utformningen av Exceldatafilen, vilken är tänkt att fungera 

som en beräkningshjälp. Beräkningar och utformning av datafilen har skett parallellt i den mån det varit 

möjligt och på grund av oerfarenhet av Excel har också tid lagts på att förstå programmet. 

 

3.1 Beräkningar 
Följande beräkningar har behövts till Exceldatafilen för att utforma beräkningshjälpen. Alla beräkningar 

utfördes för hand, med hjälp av miniräknare, böcker och kompetens inom Tyréns AB. 

 

3.1.1 Horisontal last, formfaktor 

För detta arbete togs ekvationerna 2.10, 2.11, och 2.12 fram med hjälp av ekvation 2.5 samt 2.6 för att 

enkelt interpolera värden mellan 0,25 och 1, i zon D och E, samt mellan 1 och 5 för zon E i fall 4. Dessa 

behövs för att erhålla korrekt vindlast. 

 

 

 c��,� =
�,

�,��
	�
�

 +

�

�
 för 0,25 < h/d < 1 (zon D) (2.10) 

  

 c��,� = 	��,�
�,��

	�
�

 −

�

��
 för 0,25 < h/d < 1 (zon E) (2.11) 

 

 c��,� = 	−0,05 	�
�

 − 0,45   för 1 < h/d < 5 (zon E) (2.12) 

 

För 1 < h/d < 5 i zon D är formfaktorn konstant 0,8. Ekvationerna resulterar i kurvor representerade i figur 10 

 

 

 

 

  

h/d 0,25 1 5

Zon D

Zon E

Figur 10. Formfaktorkurvor 

0,8 - 

– 0,3 -  

0,7 -  

– 0,5 -  

– 0,7 -   
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3.1.2 Horisontal last, korrelationsfaktor 

För att erhålla exakt värde för korrelationsfaktorn i fall 3 används ekvation 2.13 som tagits fram med hjälp 

av ekvation 2.5 samt 2.6. Detta kommer att innebära en reducering av vindtrycket. 

 

 
 = 0.0375	 ��

� + 0.8125 för 1 < h/d < 5 (2.13) 

 

som med fall 1 och 2 ger kurvan i figur 11. 

 

 

3.1.3 Vindtryck 

Med ett antagande att ze=zi innebär det att ekvation 2.1 med hjälp av korrelationsfaktorn kan 

omformuleras till ekvation 2.14. 

 

 �����(�) 		= 	 (�� + ��)�	μ	 = 	 ��(�)	�	(��� 	+ 	 ���)	�	μ (2.14) 

 

Med ekvation 2.4, 2.5 och 2.6 kan ekvationen ovan delas upp och omformuleras ytterligare för varje våning 

till ekvation 2.15 för 0.25 < h/d < 1 

 

 �����(�) = 	 (�� + ��)�	μ	 = 	 ��(�)	�	 �	 �,

�,��
	�
�

 +

�

�

 − 	��,�

�,��
	�
�

 −

�

��

 + 	 ���� �	μ (2.15) 

 

samt till ekvation 2.16 för 1 < h/d < 5. 

 

 �����(�) = 	 (�� + ��)�	μ	 = 	 ��(�)	�	 	0.8 − 	−0,05	�


 − 0,45
 + 	 ���
 �	μ (2.16) 

 

Genom att sugkraft på läsidan verkar i samma riktning som tryckkraft på lovartsidan har formfaktorn för 

läsidan multiplicerats med -1 i ekvation 2.15 och 2.16. 

 

För att öka möjligheten att använda räknemodellen tas en kvot fram baserat på medelvärden av 

formelsamlingens tabellvärden, vilket gör att användaren inte längre är låst till att använda Vb=24 m/s. 

Dock är det en approximation då den metoden innebär en felmarginal för Vb med upp till 3,1 %, enligt 

uppskattning.  

 

  

h/d 1 2 3 4 5

0,85 -  

1,0 - 

Figur 11. Korrelationsfaktorkurva 
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3.1.4 Horisontal jämvikt 

En jämviktsekvation ställs upp för det aktuella lastfallet vilket resulterar i ekvationerna 2.17 – 2.19. 

 

 � � �	�� �	���	�	�
���� �	� (2.17) 

 � �
����	���

�

�
	�	��

	
��

��
 (2.18) 

 �	 � 	��	� ��

�
�	� 	� ��

�
 (2.19) 

 där 

 � horisontal last mot stabiliserande skivor (kN) 

 � resulterande moment i centrum torn (kNm) 

 �� trapphustornets längd vinkelrätt vindriktningen (m) 

 L� utsträckning från trapphuset vinkelrätt vindriktningen (m) 

 �
��� dimensionerande vindlast mot bjälklag (kN/m) 

 

 

3.1.5 Vertikal last 

Lastkombinationerna från Eurokod kommer att användas olika beroende på vilken av de fyra hörn i tornet 

som betraktas, se figur 12. I punkt A anses vindlasten vara ogynnsam medan övriga laster är gynnsamma. 

Detta för att de motverkar det lyft som uppstår på grund av vindlasten. I punkt B uppstår enbart 

tryckkrafter varför alla ses som ogynnsamma. Punkt C verkar liknande punkt B samt att punkt D verkar 

liknande punkt A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 12. Influensarea  
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3.1.6 Vertikal jämvikt 

Jämviktssambandet för lastfallet resulterar i ekvationerna 2.20 – 2.22. 

 

  = 	 �,� − �,� −
�∗∑��	�	���ä��.�

����
	 (2.20) 

 �� = �,� −
	∑��	�	���ä��.�

����
   (2.21) 

 �� = �,� +
∑��	�	���ä��.�

����
  (2.22) 

där 

 � horisontal last från aktuellt bjälklag (kN) 

 ℎ��ä��. höjd från mark till aktuellt bjälklag (m) 

 �,� vertikal last på lovartsidan (kN) 

 �,� vertikal last på läsidan (kN) 

 � avstånd mellan skivans stödpunkter parallellt vindriktningen (m) 

 � avstånd från skivkant till stödpunkt (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 
 

4. Resultat 
Arbetet har resulterat i en datafil i Excell i vilken parametrar sätts in beroende på den aktuella 

byggnadens förutsättningar. De parametrar som behövs för att använda beräkningshjälpen är som följer; 

- Byggnadens höjd, djup och bredd 

- Det stabiliserande tornets omkrets 

- Prefabskivornas tjocklek 

- Avstånd mellan skivkant och antagen reaktionskraftpunkt 

- Tyngder för snölast, nyttiglast, betong (tunghet), bjälklag samt takkonstruktion. 

- Influensarea för punkter A – D, beskrivna tidigare med figur 12. 

- Vindlast i punkter A – D. 

 

Efter att dessa parametrar fyllts i erhålls de krafter som uppkommer i det stabiliserande tornet. Via 

tabeller finns sedan möjlighet att se de dimensionerande lasterna för olika lastkombinationer samt att 

ändra referensvindhastighet. Ett exempel på en byggnad för att demonstrera grundtanken med 

beräkningshjälpen för läsare utan tillgång till datafilen ges i bilaga A. I bilaga B visas hur uppställningen i 

Excelfilen ser ut. 
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5. Diskussion 
Resultatet, Exceldatafilen, är en förenklad beräkningsmodell vilket innebär att djupare analyser av 

lasternas verkan inte har gjorts. Detta innebär att de dimensionerande lasterna ska betraktas som en 

uppskattning av hur stora laster ett stabiliserande torn uppbyggt av skivor, likt ett trapphus, kan 

påverkas av.  

 

Vindlasten ökar inte linjärt, heller inte exponentiellt som jag hade väntat mig. Den ökar visserligen, men 

ökningen avtar istället exponentiellt vilket innebär att en förenkling genom att betrakta ökningen linjärt 

skulle innebära att underdimensionering sker, om än inte mycket. Detta ställer till med problem med 

tanke på syftet med att skapa en enkel beräkningsmodell. Jag gjorde valet att använda en tabell i 

formelsamlingen Byggkonstruktion [7] där mellanliggande värden kan interpoleras. En 

multipliceringsfaktor togs fram för referensvindhastigheten baserat på medelvärden, vilket innebär 

ökade variationsmöjligheter men är fortfarande begränsat till terrängtyp III samt med en onödigt stor 

felmarginal. Bättre vore istället att tillämpa den avsedda formeln från Eurokod. Mot slutet av arbetet 

gjordes ett par försök att förstå formelns sammansättning, men på grund av tidsbrist lämnades den idén. 

 

I början av arbetet missförstod jag en del av teorin jag fick förklarad vilket lett till att modellen 

utformades med hänsyn till eftergivligt bjälklag istället för styvt bjälklag som det från början var tänkt. 

Detta innebär att de krafter som erhålls från beräkningsmodellen är mycket större är de som mest troligt 

kommer att uppstå i verkligheten då ett styvt bjälklag inte anses överföra krafter genom böjning. 

Resultatet är för den sakens skull inte fel, men är lämpade för byggnader med eftergivliga bjälklag. 

  

Det går inte att säga, utan fler uppgifter att basera beräkningar på, om fler stabiliserande väggar måste 

införas. Antagligen behövs extra väggar om huset har utsträckt form, dock är det svårt i detta stadie att 

avgöra hur stor byggnaden måste vara innan det uppstår problem. 

 

Med tanke på att en stor del av arbetet har inneburit manuella beräkningar finns en del naturliga 

felkällor att ha i åtanke. Dessa är till exempel feltolkning av formler, avläsningsfel, slarv med miniräknare 

eller skrivfel. Det går inte heller att utesluta risken att jag har missförstått någon del av teorin. De 

uträkningar utförda för att skapa beräkningshjälpen har blivit fragmenterade på grund av fortlöpande 

ändringar under arbetets gång och är därför olämpliga att redovisa. Därför har istället bilaga A skapats 

för att visa beräkningsgången. 
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6. Slutsats 
Som resultat ur detta arbete har en beräkningshjälp utformats för byggnader med eftergivliga bjälklag. 

Den kan användas för att i ett första skede uppskatta storleksordningen för de dimensionerande krafter 

som uppstår i den stabiliserande konstruktionen. De vindlastberäkningar som utförts kan tillämpas 

generellt för flervåningshus då dessa beräkningar inte är beroende av material. Däremot är de beroende 

av placering av det stabiliserande tornet samt som tidigare nämnt baserade på grundvärden med 

geografisk betydelse. 

 

6.1 Reflektion 
Vid projektering av avlånga hus kan det med fördel övervägas att använda ytterligare stabiliserande 

väggar för att motverka den vridning som med stor sannolikhet kan uppstå. En miss i planeringen av 

arbetet gjorde att datumet för deadline missförstods vilket innebar att arbetet med beräkningshjälpen 

fick avslutas hastigt. Detta innebär bland annat att det finns en risk att fel inte har upptäckts ännu. 

 

6.2 Fortsatt arbete 
Den beräkningshjälp utformad av detta arbete är en första version, med möjlighet att vidareutveckla och 

förfina. Med hjälp av gjorda beräkningar, teori och litteraturlista går det att lära sig mycket av det som 

behövs för att undersöka fler variationer och på så sätt öka valmöjligheterna och intresse för detta system.  

 

• Influensarea 

Den influensarea som räknas med innebär en viss förenkling. Det medräknas inte med att någon 

variabel last eller att takets egentyngd belastar det stabiliserande tornet rakt ovanifrån. Det skulle 

ex. gå att utöka modellen med separata influensareor för de översta våningarna, eller liknande. 

 

• Pelar- balksystem 

Hur systemet för uppbyggnaden med balkar och pelare utförs har stor inverkan på hur det 

stabiliserande tornet påverkas. I detta arbete har det antagits att lasterna angriper tornets hörn, 

andra varianter kan med fördel utredas för att om möjligt öppna upp för fler byggnadsmöjligheter. 

 

•  Ytterligare laster 

Snedställningslaster orsakade av pelare belastar normalt det stabiliserande systemet men har inte 

beaktats ännu vilket måste undersökas när möjlighet ges. 

 

•  Lastreduktion 

Reduktion av nyttig last m.h.t. influensarea och inverkan av flera våningar enlig Eurokod är inte med 

i Exceldatafilen. Reduktion kan göras för nyttig last som huvudlast m.h.t. influensarea om den är 

större än 10 m2 samt m.h.t. inverkan av flera våningar om våningsantalet är n > 2. Dock får 

kombination av dem enbart göras för lastkategorier A och B med STR-B ekvation 6.10b och STR-C 

ekvation 6.10, i övriga fall gäller enbart reduktion m.h.t influensarea [9]. 

 

•  Fler variationer 

Modellen är begränsad med vissa förutsättningar. För att öka användningsmöjligheten bör fler 

variationer undersökas, ex. utöka med fler våningsantal eller ändra placering av den stabiliserande 

enheten m.h.t bl.a. vridknäckning eller användning av styvt bjälklag istället för eftergivligt sådant. 
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Bilagor 

 

Bilaga A – Räkneexempel 
 

Ett exempel visas nedan för ett bostadshus i 6 våningar. De ekvationer som används hänvisas till 

rapporten ”Stomstabilisering av NZ2020”. Förutsättningarna är som följer; 

 

Placering i Kiruna � Vb=24 (klimatklass III) 

Säkerhetsklass 3 � d. = 1,0 

Låglutande tak 

Snölast = 3 kN/m2, ѱ� � 0,8 

Nyttig last = 2 kN/ m2, ѱ� � 0,7 

Vindlast; ѱ� � 0,3 

Egentyngd: bjälklag = 1 kN/ m2 

 tak = 1 kN/ m2 

Våningshöjd = 3.5 m 

Skivtjocklek = 0.3 m (reaktionspunkt 0,15 m från kant). 

Influensarea: punkt a = 11 m2 där vindlasten = -0,73 

 punkt b = 11 m2 där vindlasten = 0,292 

 punkt c = 3 m2 där vindlasten = -0,73 

 punkt d = 3 m2 där vindlasten = 0,292 

 

Byggnadens och den stabiliserande enhetens omkrets enligt figur 1. 

 

 

 

 
 Figur 1. Planvy 
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A1. Horisontal last 

Undersöker förhållandet mellan byggnadens höjd och djup. 

 

 
�


=
��
��

= 1,17 1 < 1,17 < 5 

 

Sedan används ekvation 2.12 samt 2.13 för form- och korrelationsfaktor. 

 

 c��,� = 	−0,05 	�
�

 − 0,45 = 	−0.50833 ≈ 	−0.51   

 μ = 0.0375	 	�
�

 + 0.8125 = 0.85625 ≈ 	0.86 

 

Antag att c��,� = 0,2. 

 

Vindtrycket beror på referenshöjd vilket gäller för mitten av varje våning och är som följer; 

 

� = 1,75; 5,25; 8,75; 12,25; 15,75; 19,25; 21 (m) 

 

Använder tabell 1.12 i Byggkonstruktion, regel- och formelsamling. 

Varje z hamnar mellan två tabellvärden, använder ekvation 2.5 samt 2.6 för linjär interpolation där x = z. 

 

Ex; 

z = 1,75:  qp = 0,41 för alla z < 4 m 

 

z = 5,25: qp(4) = 0,41  

 qp(8) = 0,51  

 

 k =
�����

���	��
=

�,���,�

���
= 0,025 

 

 y − 	y� = kz − 	x�� ⇒ y = kz − kx� + 	y� = 0,025z − 0,025x4� + 0,41 = 0,025z + 0,31 

 

 q�5,25� = 	0,025x5,25	 + 	0,31 ≈ 0,44 kN/m2 

 

Detta görs med alla värden för z vilket ges i tabell 1 nedan. Dessa värden tillsammans med form- och 

korrelationsfaktorerna används I ekvation 2.16. 

 

Ex:  

 

�����1,75� = 	0,41	�	0.8 − −0,51� + 	0,2��	0,86 = 	0,53242 ≈ 	0,53 kN/m2 

 

  

�����5,25� = 	0,44	�	0.8 − −0,51� + 	0,2��	0,86 = 	0,571384 ≈ 	0,57 kN/m2 
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Vindlasten för alla referenshöjder räknas ut på samma sätt och ställs även dem upp i tabell 1. 

 

Tabell 1. Vindtryck och karaktäristisk last. 

Vån. z �� ����� 
1 1,75 0,41 0,53 

2 5,25 0,44 0,57 

3 8,75 0,53 0,69 

4 12,25 0,6 0,78 

5 15,75 0,66 0,86 

6 19,25 0,7 0,91 

Tak 21 0,73 0,95 

 

Varje bjälklag tar upp vindlast från halva våningen under och från halva ovanför, den karaktäristiska 

lasten qvind sätts in i ekvation 2.4. 

Ex; last i bjälklag. 

 

����
��� = 	0,95�1,75 = 	1,6625 ≈ 1,66 kN/m 

 

����� = 	0,91�3,5 = 	3,185 ≈ 3,19 kN/m 

 

����� = 	0,86�3,5 = 	3,01 ≈ 3 kN/m 

 

Detta görs för varje våning och dimensioneras sedan med hjälp av lastkombinationer enligt ekvation 2.2–

2.4. Lasten är ogynnsam, inga övriga laster verkar i den riktningen. 

 

Ex; last våning 6 

 

EQU-A ekvation 6.10 

 

 ��,����� 		= 	1,01,1	�	0 + 1,5	�	1,66 + 1,5	�	0� = 2,49 kN/m 

 

STR-B ekvation 6.10a 

 

 ��,����� = 	1,01,35	�	0	 + 	0,3	�	1,5	�	1,66 + 1,5	�	0� = 0,747 kN/m 

 

STR-B ekvation 6.10b 

 

 ��,����� = 		1,01,2	�	0 + 	1,5	�	1,66 + 1,5	�	0� = 2,49 kN/m 
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Lastkombinationerna används för varje våning. De högsta värdena blir dimensionerande och summeras i 

en uppdaterad tabell, se tabell 1.1. 

 

Tabell 1.1. Vindtryck, karaktäristisk last och dimensionerande last. 

Vån. z �� ����� ���� ������ 
1 1,75 0,41 0,53 0,93 1,4 

2 5,25 0,44 0,57 2 3 

3 8,75 0,53 0,69 2,42 3,63 

4 12,25 0,6 0,78 2,73 4,1 

5 15,75 0,66 0,86 3 4,5 

6 19,25 0,7 0,91 3,19 4,79 

Tak 21 0,73 0,95 1,66 2,49 

 

Med den beräknade utbredda lasten kan ekvationer 2.17– 2.19 användas. 

Ex; väggskivor våning 6. 

 

 

 �� =

���		
��

�
	�	�, !

�
= 56,025 kN 

 

 �� = ��5 + 	10�	�	2,49� − 	56,025 = 	−18,675 kN 

 

 	 = 	−(−18,675	� �
�
) + 	56,025	� �

�
= 186,75 kNm 

 

  

Dessa värden, samlade i tabell 1.2, kan sedan användas till ekvation 2.20 – 2.22 efter att de vertikala 

krafterna räknats fram. 

 

Tabell 1.2. Vindtryck, karaktäristisk, dimensionerande last och reaktionskraft. 

Vån. z �� ����� ���� ������ ��,� ��,� � 

1 1,75 0,41 0,53 0,93 1,4 -10,5 31,5 105 

2 5,25 0,44 0,57 2 3 -22,5 67,5 225 

3 8,75 0,53 0,69 2,42 3,63 -27,23 81,68 272,25 

4 12,25 0,6 0,78 2,73 4,1 -30,75 92,25 307,5 

5 15,75 0,66 0,86 3 4,5 -33,75 101,25 337,5 

6 19,25 0,7 0,91 3,19 4,79 -35,33 107,18 356,25 

Tak 21 0,73 0,95 1,66 2,49   -18,68 56,03 186,75 
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A2. Vertikal last 

Den vertikala lasten räknas i fyra punkter vilka sedan används tillsammans med de horisontala krafterna 

för att räkna fram reaktionskrafter.  

 

Lastnedräkning utförs med hjälp av lastkombinationer i varje punkt och ställs sedan upp i en tabell. 

 

Ex;  

Punkt A, våning 6 

 

Vindlasten betraktas som ogynnsam medan de övriga lasterna är gynnsamma. Gynnsamma variabla 

laster multipliceras med 0 istället för 1,5 och permanent last reduceras enligt SS-EN 1990.  

 

 �� = �25	�	3,5	�	0,3	�	  
�
� + �1,0	�	11� = 63,5 kN, för punkt A samt punkt B. 

 

 

EQU-A ekvation 6.10 

 

 ����ö 		= 	1,0	�	�0,9	�	(63,5) + 1,5	�	0	�	3	�	11 + 0	�	0,7	�	2	�	11 + 0,3	� − 0,73	�	11�� 

 = 53,54 kN 

 ��� !!�" 		= 	1,0	�	�0,9	�	(63,5	) + 1,5	�	0	�	2	�	11 + 0	�	0,8	�	3	�	11 + 0,3	� − 0,73	�	11�� 

 = 53,54 kN 

 ������ 		= 	1,0	�	�0,9	�	(63,5) + 1,5	�	−0,73	�	11 + 0	�	0,8	�	3	�	11 + 0	�	0,7	�	2	�	11�� 

 = 45,11 kN 

 

STR-B ekvation 6.10a 
 

 ����ö 		= 	1,0	�	�1,0	�	(63,5	) + 1,5	�	0	�	0,8	�	3	�	11 + 0	�	0,7	�	2	�	11 + 0,3	� − 0,73	�	11�� 

 = 59,89 kN 

 ��� !!�" 		= 	1,0	�	�1,0	�	(63,5	) + 1,5	�	0	�	0,7	�	2	�	11 + 0	�	0,8	�	3	�	11 + 0,3	� − 0,73	�	11�� 

 = 59,89 kN 

 ������ = 	1,0	�	�1,0	�	(63,5	) + 1,5	�	0,3	� − 0,73	�	11 + 0	�	0,8	�	3	�	11 + 0	�	0,7	�	2	�	11�� 

  = 59,89 kN 

 
STR-B ekvation 6.10b 

 

 ����ö 		= 	1,0	�	�1,0	�	(63,5	) + 1,5	�	0	�	3	�	11 + 0	�	0,7	�	2	�	11 + 0,3	� − 0,73	�	11�� 

 = 59,89 kN 

 ��� !!�" = 	1,0	�	�1,0	�	(63,5	) + 1,5	�	0	�	2	�	11 + 0	�	0,8	�	3	�	11 + 0,3	� − 0,73	�	11�� 

 = 59,89 kN 
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 ������ = 	1,0	�	�1,0	�	(63,5) + 1,5	�	−0,73	�	11 + 0	�	0,8	�	3	�	11 + 0	�	0,7	�	2	�	11�� 

 = 51,46 kN/m 

Det dimensionerande värdet väljs från det högsta resultatet, i detta fall �� = 59,89 kN. 

 

Punkt B, våning 6 

 

Alla laster betraktas som ogynnsamma. 

 

EQU-A ekvation 6.10 

 

 ����ö 		= 	1,0	�	1,1	�	(63,5) + 1,5	�	(3	�	11 + 0	�	0,7	�	2	�	11 + 0,3	�	0,292	�	11� 

 = 120,8 kN 

 ��� !!�" 		= 	1,0	�	1,1	�	(63,5	) + 1,5	�	(0	�	2	�	11 + 0,8	�	3	�	11 + 0,3	�	0,292	�	11� 

 = 110,9 kN 

 ������ 		= 	1,0	�	1,1	�	(63,5	) + 1,5	�	(0,292	�	11 + 0,8	�	3	�	11 + 0	�	0,7	�	2	�	11� 

 = 114,27 kN 

 

STR-B ekvation 6.10a 

 

 ����ö 		= 	1,0	�	1,35	�	(63,5	) + 1,5	�	(0,8	�	3	�	11 + 0	�	0,7	�	2	�	11 + 0,3	�	0,292	�	11� 

 = 126,77 kN 

 ��� !!�" = 	1,0	�	1,35	�	(63,5	) + 1,5	�	(0	�	0,7	�	2	�	11 + 0,8	�	3	�	11 + 0,3	�	0,292	�	11� 

 = 126,77kN 

 ������ = 	1,0	�	1,35	�	(63,5	) + 1,5	�	(0,3	�	0,292	�	11 + 0,8	�	3	�	11 + 0	�	0,7	�	2	�	11� 

  = 126,77	kN 

 

STR-B ekvation 6.10b 

 

 ����ö 		= 	1,0	�	1,2	�	(63,5) + 1,5	�	(3	�	11 + 0	�	0,7	�	2	�	11 + 0,3	�	0,292	�	11� 

 = 127,15 kN 

 ��� !!�" = 	1,0	�	1,2	�	(63,5	) + 1,5	�	(0	�	2	�	11 + 0,8	�	3	�	11 + 0,3	�	0,292	�	11� 

 = 117,25 kN 

 ������ = 	1,0	�	1,2	�	(63,5	) + 1,5	�	(0,292	�	11 + 0,8	�	3	�	11 + 0	�	0,7	�	2	�	11� 

 = 120,62 kN 

Den dimensionerande lasten i punkt B, våning 6 blir �� = 127,15 kN. 

 

Ekvationerna upprepas för varje punkt och våningsplan med hänsyn till de inverkande lasterna, varefter 

resultatet med fördel redovisas i en tabell, se tabell 2. 
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Tabell 2. Dimensionerande vertikal last per våningsplan. 

Våning Punkt ”a” Punkt ”b” Punkt ”c” Punkt ”d” 

1 377,39 670,9 491,85 333 

2 313,89 562,070 410,63 277,5 

3 250,39 453,245 329,4 222 

4 186,89 344,420 248,18 166,5 

5 123,39 235,595 167 111 

6 59,89 127,15 85,73 55,5 

 

A3. Reaktionskrafter 

De hittills erhållna lasterna nyttjas för att söka rätt på de reaktionskrafter som uppstår i de stabiliserande 

skivorna för varje våning. Krafterna ��samt ��används i ekvationer 2.20 – 2.22. 

 

Ex; reaktionskrafter i de stabiliserande väggarna. 

 

Våning 6, vägg A 

 

  = 	 �−18,68	�	3,5� + 35,5 − 	17,01 = 65,341 kNm 

 

 �� =
�",��	�	# ����,��$	�#���,��	�	%,�$

 ����,��
= 103,283 kN 

 

 �� =
#���,���%,�$&	%�,�	�	( ����,��)

 ����,��
= 37,942 kN 

 

 

Våning 6, vägg B 

 

  = 	 �56,03	�	3,5� + 	127,15 − 	59,89 = −172,608 kNm 

 

 �� =
�!,�!	�	# ����,��$	�#��,�%�	%,�$

 ����,��
= 7,212 kN 

 

 �� =
#��,�%$&	��",��	�	( ����,��)

 ����,��
= 179,820 kN 

 

Detta innebär att det kommer uppstå reaktionskrafter motsvarande värden från ekvationerna ovan i vägg 

A och B på våning 6. Liknande görs sedan för alla våningar i huset, se resulterande värden i tabell 3. 

 

Tabell 3. Dimensionerande reaktionskrafter. 

 

Vån. 

Vägg A Vägg B 

�� �� �� �� 
1 1051,304 -226,454 -879,581 2349,258 

2 811,575 -123,450 -888,964 1764,921 

3 593,012 -41,612 -540,450 1244,082 

4 399,944 14,731 -268,422 799,729 

5 235,739 42,211 -82,981 441,963 

6 103,283 37,942 7,212 179,820 
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