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I 

Sammanfattning 

Masonite Beams AB är ett företag som är väl etablerat i Sverige men har för avsikt att expandera till 
främst Norge, men även till de andra Nordiska länderna. Masonite Beams behöver därför skapa nya 
spännviddstabeller för sina I-balkar med hänsyn till de olika nationella bestämmelserna i respektive 
land. Detta examensarbete behandlar de olika nationella kraven för Sverige, Norge, Danmark och 
Finland för bostadsbjälklag. Arbetet omfattar en dimensionering i respektive land för ett HI300 
bjälklag. Samtliga aktuella länder baserar sin dimensionering på Eurokod med nationella bilagor. 
De olika nationella valen till Eurokod resulterade i stora skillnader i den maximala spännvidden för ett 
HI300 bjälklag. Beräkningar gjordes med hänsyn till samverkan eller utan samverkan mellan balk och 
golvskiva. Det dimensionerande kriteriet varierade mellan länderna. Se Tabell 0.1 för maximal 
spännvidd för respektive land.  
Vidare beräkningar för de norska förhållandena behöver göras för att optimera spännviddstabeller 
med hänsyn till delvis samverkan mellan balk och golvskiva. 
 
Tabell 0.1. Maximala spännvidder i meter för de olika länderna utan och med samverkan. 
 Dimensionerande Kriterium Utan Samverkan Med Samverkan 
Sverige Karakteristisk nedböjning 5,86 6,20 
Norge Komfortkriteriet   4,55 4,90 
Danmark Karakteristisk nedböjning 5,60 6,01 
Finland  Nedböjning vid en statisk punktkraft 3,47 3,74 
 
 
Abstract 

Masonite Beams AB is a company that is well established in Sweden but intends to expand mainly to 
Norway, but also to the other Nordic countries. Masonite Beams therefore need to create new span 
tables for their I-beams with respect to the various national regulations in each country. This thesis 
deals with the various national requirements for Sweden, Norway, Denmark and Finland for 
residential floors. The work includes a design in each country for a HI300 floor. All the relevant 
countries base their design on Eurocode with national annexes. 
The different national selection to Eurocode resulted in large differences in the maximum span for a 
HI300 floor. Calculations were made with regard to interaction and without interaction between the 
beam and the floor panel. The design criteria varied between countries. See Table 0.2 for maximum 
span length for each country. 
Further calculations for Norwegian conditions need to be done to optimize the span tables with 
respect to the partial interaction between the beam and the floor panel. 
 
Table 0.2. Maximum spans in meters for the different countries with and without interaction. 
 Criteria of Dimension  Without Interaction With Interaction 
Sweden Characteristic Deflection 5,86 6,20 
Norway Criteria of Comfort  4,55 4,90 
Denmark Characteristic Deflection 5,60 6,01 
Finland  Deflection with a 1 kN point force 3,47 3,74 
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Förord  

Detta examensarbete är det avslutande momentet på min högskoleingenjörsutbildning i Byggteknik 
vid Umeå universitet. Arbetet är gjort i samarbete med Masonite Beams i Rundvik.   

Mina förhoppningar med detta examensarbete är att den ska kunna hjälpa Masonite Beams i sitt 
arbete med att framställa spännviddstabeller för de olika Nordiska länderna. Kunskapen som jag har 
genererat under det projekt har gett mig en större och bredare inblick i dimensioneringsstadiet samt 
en djupare förståelse för vad som behöver beaktas med hänsyn till bruksgränstillståndet.  

Jag vill först tacka Tommy Persson, som har varit min handledare på Masonite Beams AB, för 
vägledning och förklaringar på hur deras balksystem är uppbyggt. Jag vill även tacka hela Masonite 
Beams för möjligheten att utföra detta arbete samt stöd och hjälp och att de har tillhandahållit en 
arbetsplats åt mig. 

Tack till Annika Moström, som har varit min handledare från universitetet, som har hjälpt mig med 
rapportstruktur och litteraturförslag. 

Birger Ambertsson som också gjorde sitt examensarbete på Masonite Beams förtjänar att bli nämnd 
då jag har kunnat bolla idéer och övriga frågor med honom. 
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1. Inledning 

Masonite Beams AB är ett expanderande företag som tillverkar och säljer moderna, kundanpassade 
och effektiva träbaserade I-balksystem och tekniska lösningar. I-balkarna består av maskinsorterat 
konstruktionsvirke till flänsar och ett liv bestående av en 10 mm OSB-skiva. Masonite Beams har för 
avsikt att sprida sig ytterligare i Norden och behövde en bättre insikt i de olika nationella kraven i 
Nordens länder. 
 

1.1 Problembeskrivning 

Problemet som Masonite Beams har ställts inför är att de inte bara kan använda sig av en och samma 
spännviddstabell baserad på Eurokod för sina I-balkar då varje lands nationella bilagor till Eurokod 
skiljer sig.  
 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport har varit att beskriva de olika krav som varje enskilt land ställer på ett 
bostadsbjälklag samt redogöra vilka aspekter som blir dimensionerande i de olika länderna. En enkel 
beräkningsmall bör därför skapas för varje land. 
 

1.3 Målsättning 

Målet med detta arbete är att framställa en spännviddstabell för ett HI 300 bjälklag centrumavstånd 
400 mm i fyra Nordiska länder med hänsyn till nationella bestämmelser. 
 

1.4 Avgränsningar 

Denna rapport har inte tagit hänsyn till branddimensionering. 
Endast en typ av bjälklag har kontrolleras, HI300. 
Kortlingssamverkan som kan öka ett bjälklags maximala spännvidd har inte kunnat kontrolleras då 
detta område är för komplext för att kunna beräknas och styrkas i denna studie. 
Beräkningar av delvis samverkan mellan balk och golvskiva har inte gjorts i denna studie.  
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2. Förutsättningar 

Detta avsnitt innehåller information om en HI300 balks tekniska data samt de förutsättningar och 
krav som ställs för ett bostadsbjälklag. 
 
2.1 Teknisk data  

En HI300 balk är en sammansatt balk bestående av flänsar av konstruktionsvirke med klass C30 och 
ett liv bestående av en OSB3 skiva. Dessa delar sammanfogas med lim och skarvas med fingerskarvar. 
Tvärsnittet visas i Figur 2.1 och måttangivelser fås ur Tabell 2.1 (SITAC, 2012). 

 

Figur 2.1. Tvärsnitt över en I-balk. 
 

Tabell 2.1. Måttangivelser för en HI300 balk. 
 Beteckning Värde 
Balkhöjd h 300 mm 
Livhöjd hw 206 mm 
Flänshöjd hf 47 mm 
Flänsbredd bf 70 mm 
Livtjocklek tw 10 mm 
Livtjocklek i ände t2 6 mm 
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Värdena i tabell 2.2 har hämtats ur ETA från 2012. Denna tabell innehåller de tekniska egenskaperna 
för en HI300 balk, balkens hållfasthetsvärden och de aktuella värdena för undergolvet (SITAC, 2012). 

 
Tabell 2.2. Tekniska och hållfasthetsvärden för en HI300 bjälklag. 
 Beteckning Värde 
Tekniska värden   
Yttröghetsmoment i styva riktningen Ix 105,8 x 10-6 m4 
Böjmotstånd i styva riktningen Wx 705,3 x 10-6 m3 

Yttröghetsmoment i veka riktningen Iy 2,69 x 10-6 m4 
Böjmotstånd i veka riktningen Wy 76,9 x 10-6 m3 

Area för flänsen Afläns 6,262 x 10-3 m2 
Total balkarea Abalk 6,96 x 10-3 m2 
Area för livet Aliv 2,378 x 10-3 m2 
Tröghetsradie i styva riktningen ix 0,123 m 
Tröghetsradie i veka riktningen iy 0,02 m 
Storlekseffekt kh 1,0 
   
Hållfasthetsvärden   
Böjning parallellt fibrerna Fmk 27 MPa 
Tryck parallellt fibrerna Ftk 20 MPa 
Dragning parallellt fibrerna Fck 29 MPa 
Elasticitetsmodul parallellt fibrerna för flänsen E0.fläns 13 000 MPa 
Elasticitetsmodul parallellt fibrerna för livet E0.liv 3 800 MPa 
Skjuvmodul för livet G0.liv 1 080 MPa 
   
Egenskaper för undergolv   
Tjocklek  tgolv 22 mm 
Elasticitetsmodul böjning  Eböjning.spån 3 000 MPa 
Elasticitetsmodul tryck  Etryck.spån 1 800 MPa 
  
 

2.2 Övergripande krav och indata 

Denna rapport redovisar beräkningskontroller av ett HI300 bjälklag gentemot de dimensionerande 
normalkraft-, både tryck och drag, tvärkraft- och momentkapacitet för samtliga 
lastvaraktighetsklasser. 
Rapporten visar även på en beräkningskontroll för den maximala spännvidden med hänsyn till 
moment- och tvärkraftskapacitet.  
Beräkningskontroller för bruksgränstillståndet är även gjort, där hänsyn är tagen till både direkt och 
slutgiltig nedböjning av bjälklaget. Med hänsyn till svikt är en beräkningskontroll gjord då bjälklaget 
belastas med en statiskt punktkraft. För att undvika en speciell utredning av bjälklaget har 
egenfrekvensen beräknas. Slutligen har impulshastighetsresponsen kontrollberäknats för bjälklaget. 
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För beräkning av dimensionerande kapaciteter i de olika lastvaraktighetsklasserna används 
omräkningsfaktorer enligt Tabell 2.3 (Swedish Standard Institute, 2009). 
 
Tabell 2.3. Omräkningsfaktorer beroende på klimatklass. 
 Fläns  Liv 
Lastvaraktighetsklass kmod kmod 
Permanent 0,6 0,4 
Långtid 0,7 0,5 
Medel 0,8 0,7 
Kort 0,9 0,9 
Instant 1,1 1,1 
 Kdef Kdef 

Deformationer  0,6 1,5 
 
 
För beräkning av impulshastighetsrespons för ett bostadsbjälklag av trä används Figur 2.2 
tillsammans med rekommenderade värden från nationella bilagor. Där a är nedböjningen i mm från 
en statisk punktlast och b är ett nationellt gränsvärde i m/(Ns2)] (Swedish Standard Institute, 2009). 
 

 
Figur 2.2. Rekommenderat samband mellan a och b.  

Förklaring: 1 för bättre funktion, 2 för sämre funktion. 
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2.3 Nationella val och krav 

Eurokod tillåter nationella val. Detta avsnitt visar på de nationella val som skiljer sig mellan de 
nordiska länderna då en dimensionering av ett bostadsbjälklag ska göras.   
 
Partialkoefficienten för materialegenskap γm är en koefficient som används i beräkningar av de 
dimensionerande kapaciteterna. I brottgränstillståndet används olika lastkombinationer i enlighet 
med de nationella valen. Karakteristisk nyttig last på ett bostadsbjälklag qk används för 
dimensionering i brott- och bruksgränstillståndet. De olika nordiska länderna använder sig av olika 
säkerhetsklasser för bostadsbjälklag. Maximal omedelbar nedböjning ωinst bestäms i regel av  
byggherren men har olika rekommenderande värden för olika länder, desamma gäller för den 
maximala slutgiltig nettonedböjning ωnet.fin. Finland har även en gräns för den maximala 
nedböjningen då bjälklaget belastas med nyttig last ωnytto. Egenfrekvensen f1 för ett bostadsbjälklag 
bör ligga över 8-10 Hz för att undvika en särskild utredning. Maximal nedböjning med hänsyn till svikt 
δmax då en punktlast på 1 kN belastar bjälklaget skiljer sig stort mellan länderna. Norge använder sig 
av ett så kallat komfortkriterium som består av maximal nedböjning , egenfrekvens och ett samband 
mellan egenfrekvens och nedböjning. Med hänsyn till impulshastighetsrespons så föreskriver 
normerna att bara en del av kurvan i Figur 2.2 ska användas. 
 
Tabell 2.4 visar på de olika nationella val som de nordiska länderna har gjort som påverkar en 
dimensioneringen av ett bostadsbjälklag (Boverket, 2013) (Swedish Standard Institute, 2009) (Norsk 
Standard, 2010) (Norsk Standard, 2010) (Homb, 2007) (Energi Styrelsen, 2013) (Energi Styrelsen, 
2013) (Energi Styrelsen, 2014)  (Miljöministeriet, 2007) (Miljöministeriet, 2002) (Miljöministeriet, 
2004). 
 
Tabell 2.4. De nationella valen enligt de nationella normerna. 
 Sverige Norge Danmark  Finland 
γmfläns 1,3 1,25 1,35 1,4 
γmliv 1,2 1,3 1,3 1,2 
Lastkombination STR 6.10b  

Ek. (41) 
STR (Set B) 6.10b  
Ek. (42) 

STR/GEO (Set B) 
6.10b Ek. (49) 

(STR/GEO) (Set B) 
6.10b Ek. (50) 

qk 2,0 kN/m2 2,0 kN/m2 1,5 kN/m2 2,0 kN/m2 
Säkerhetsklass 2 1 2 2 
ωinst L/400 L/400 L/600 L/400 
ωnet.fin L/300  L/250 L/400 L/300 
ωnytto    Max 12 mm 
f1 8 Hz 10 Hz 8 Hz 9 Hz 
δmax 1,5 mm 1,3 mm 1,7 mm 0,5 mm 
Komfortkriterium III  sambandet mellan f1 

och δmax Ek. (48) 
  

Figur 2.2 a < 1,5 mm a < 0,9 mm a < 2,0 mm  
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3. Genomförande 

För att få en bättre inblick i de olika kraven och förutsättningar för de enskilda länderna började 
arbetet med litteraturstudier. Då samtliga länder baserar sin dimensionering från Eurokod så skrevs 
de aktuella svenska versionerna ut från SIS. De nationella tillägg som behövdes för länderna 
hämtades från Boverket, Miljöministeriet, Dansk Standard samt från norska kollegor till Masonite 
Beams AB. 
Efter litteraturstudien utfördes beräkningar i Mathcad enlig avsnitt 3.1 och 3.2 se bilagor för exakta 
beräkningar. Med hjälp av tidigare kunskaper, Träguiden och rapporter från SP kunde en pålitlig 
dimensionering påbörjas. 
  

3.1 Övergripande ekvationer. 

Här följer de beräkningar som används genomgående för de olika länderna.  
Beräkningar har gjorts i programmet Mathcad. 
 
Karakteristiska kapaciteter fås ur ekvationerna 1-6 
Normalkraftskapacitet tryck parallellt fibrerna Nck beräknas enligt 

 
Ekvation (1) 

 Fck  Hållfasthetsvärde för dragning parallellt fibrerna i [MPa]. 
 Abalk Balkens totala area. 
 
Normalkraftskapacitet dragning parallellt fibrerna Ntk beräknas enligt 

 
Ek. (2) 

Ftk  Hållfasthetsvärde för tryck parallellt fibrerna i [MPa].  
 
Tvärkraftskapacitet Vk beräknas enligt 

 
Ek. (3) 

där Vk1 fås ur ekvation 4 och Vk2 fås ur ekvation 5. 
 

Ek. (4) 
där k1.1 är 0,025 och k1.2 är 16,5. 

 
Ek. (5) 

där K2.1 är 0,0674 och k2.2 är 0,3. 
 
Momentkapacitet Mk beräknas enligt 

 

Ek. (6) 
 Fmk  Hållfasthetsvärde för böjning parallellt fibrerna i [MPa]. 
 Ix Balkens yttröghetsmoment i styva riktningen i [m4]. 
H  Balken höjd i [m]. 
kh  Balkens storlekseffekt. 
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Dimensionerande kapaciteter beroende av lastvaraktighet fås ur ekvationerna 7-10 
 
Normalkraftskapacitet tryck parallellt fibrerna Fcd beräknas enligt  

 

Ek. (7) 
kmod  Omräkningsfaktor beroende på klimatklass och lastvaraktighet. 
γm  Partialkoefficient för materialegenskap. 
 
Normalkraftskapacitet dragning parallellt fibrerna Ftd beräknas enligt 

 

Ek. (8) 
 
Tvärkraftskapacitet Vd beräknas enligt 

 

Ek. (9) 
 
Momentkapacitet Md beräknas enligt 

 

Ek. (10) 
 
Den maximala spännvidden beroende på momentkapacitet Lmax_M beräknas enligt 

 

Ek. (11) 
Qd  Dimensionerande last i brottgränstillståndet i [kN/m] (se tabell 2.4 Lastkombination) 
 
Den maximala spännvidden beroende på tvärkraftskapacitet Lmax_V beräknas enligt 

 

Ek. (12) 
Last i bruksgränstillståndet beräknas fås ur ekvation 13-15. 
 
Karakteristisk lastkombination Qd.k beräknas enligt 

 
Ek. (13) 

Gkj.sup  Bjälklagets egentyngd i [kN/m2]. 
c/c  Centrumavståndet mellan balkarna i bjälklaget i [m]. 
ψ  Faktor för kombinationsvärde för en variabel last. 
Qk1  Karakteristiskt värde för variabel huvudlast i [kN/m2]. 
Qki  Karakteristiskt värde för övriga variabla laster i [kN/m2]. 
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Frekvent lastkombination Qd.f beräknas enligt 
 

Ek. (14) 
 
Kvasi-permanent lastkombination Qd.p beräknas enligt 

 
Ek. (15) 

Balkens nedböjning till följd av total last fås ur ekvation 16-25. 
 
Den direkta nedböjning ωinst rekommenderas att beräknas med hänsyn till det karakteristiska 
lastfallet (Statens provingsanstalt, 2012) 

 
Ek. (16) 

ωinst.liv.G  Nedböjningen i livet från permanenta laster i [m]. 
ωinst.fläns.G  Nedböjningen i flänsen från permanenta laster i [m]. 
ωinst.liv.Q  Nedböjningen i livet från variabla laster i [m]. 
ωinst.fläns.Q  Nedböjningen i flänsen från variabla laster i [m]. 

 

Ek. (17) 
 L  Bjälklagets spännvidd i [m]. 
Qk.bunden  Den del av nyttolasten som uppskattas som en bunden last i [kN/m2].  

 

Ek. (18) 
 

 

Ek. (19) 
Qk.fri  Den del av nyttolasten som uppskattas som en fri variabel last i [kN/m2].  

 

Ek. (20) 
 
Den direkta nedböjning ωfin rekommenderas att beräknas med hänsyn till det kvasi-permanenta 
lastfallet  (Statens provingsanstalt, 2012) 

 
Ek. (21) 

 
ωfin.liv.G  Nedböjningen i livet från permanenta laster i [m]. 
ωfin.fläns.G  Nedböjningen i flänsen från permanenta laster i [m]. 
ωfin.liv.Q  Nedböjningen i livet från variabla laster i [m]. 
ωfin.fläns.Q  Nedböjningen i flänsen från variabla laster i [m]. 

 

Ek. (22) 
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Ek. (23) 
 

 

Ek. (24) 
 

 

Ek. (25) 
Bjälklagets svikt med hänsyn till statisk punktlast beräknas med hjälp av ekvation 26-34. 
 
För att beräkna yttröghetsmomentet Ix.samv vid samverkan mellan golvbjälkar och undergolv av 
spånskiva används 

 

Ek. (26) 
TPändring  Balkens tyngdpunksförändring i [m]som fås ur Ek. (27). 
bmedv  Undergolvets medverkande bredd i [m] som fås ur Ek. (28-31). 
tgolv  Tjockleken på undergolvet i [m]. 

 

Ek. (27) 
 

 

Ek. (28) 
 

 
Ek. (29) 

 
 

Ek. (30) 
 

 
Ek. (31) 

 
Den maximala vertikala omedelbara utböjningen ω av en vertikal koncentrerad statisk kraft F som 
angriper mitt i spannet  (Statens provingsanstalt, 2012) 

 

Ek. (32) 
där K1 är en lastfördelningsfaktor beroende av β och F är en punktlast på 1 kN. 

 

Ek. (33) 
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Förhållande mellan bjälklagets styvhet vid böjning parallellt med bjälkarna och tvärs dessa beräknas 
enligt 

 

Ek. (34) 
Bjälklagets egenfrekvens beräknas med hjälp av ekvation 35-36. 
 
Bjälklagets egenfrekvens f1 beräknas enligt 

 

Ek. (35) 
m  Bjälklagets massa per ytenhet i [kg/m2]. 
EIl  Bjälklagets ekvivalenta plattböjstyvhet vid böjning kring en axel vinkelrätt mot 
 bjälklagets riktning i [Nm2/m] beräknas enligt  

 

Ek. (36) 
Bjälklagets impulshastighetsrespons beräknas med hjälp av ekvation 37-40. 
 
Dimensioneringsvillkor enligt EN 1995-1-1 7.3.3(2) för bjälklag med hänsyn till 
impulshastighetsresponsen ν beräknas enligt 

 
Ek. (37) 

b  Nationellt gränsvärde i [m/(Ns2)]. 
ζ  Den relativa dämpningen, normalt 1 %. 
 
Impulshasighetsresponsen beräknas enligt 

 

Ek. (38) 
 n40  Antalet första ordningens moder av egenfrekvenser upp till 40 Hz beräknas enligt 

 

Ek. (39) 
EIb  Bjälklagets ekvivalenta plattböjstyvhet vid böjning kring en axel parallellt bjälklagets 
 riktning i [Nm2/m] beräknas enligt 
 

 

Ek. (40) 
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3.2 Nationella ekvationer 

Detta avsnitt behandlar de nationella beräkningar som varje land har utifrån de nationella bilagorna. 
 
3.2.1 Sverige 

Dimensionerande last Qd i brottgränstillståndet beräknas enligt 

 

Ek. (41) 
ϒd  Partialkoefficient för säkerhetsklasser. 
 

3.2.2 Norge  

Dimensionerande last Qd i brottgränstillståndet beräknas enligt 

 

Ek. (42) 
ξ  Reduktionsfaktor. 
 För konstruktioner i pålitlighetsklass 1 kan partialfaktorn ϒ reduceras med 0,9. 
 
Den direkta nedböjning ωinst beräknas med hänsyn till det frekventa lastfallet enligt 

 
Ek. (43) 

 

 

Ek. (44) 
 

 

Ek. (45) 
 

 

Ek. (46) 
 

 

Ek. (47) 
 
Komfortkriterium med hänsyn till egenfrekvens och statisk nedböjning beräknas enligt 

 

Ek. (48) 
ω  Nedböjning vid 1 kN punktlast i [mm]. 
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3.2.3 Danmark 

Dimensionerande last Qd i brottgränstillståndet beräknas enligt 

 

Ek. (49) 
KF1  Partialkoefficient beroende av säkerhetsklass.  
 

3.2.4 Finland 

Dimensionerande last Qd i brottgränstillståndet beräknas enligt 

 

Ek. (50) 
 
Maximal nedböjning ωmax vid 1 kN punktlast mitt i spannet beräknas enligt (Miljöministeriet, 2004) 

 

Ek. (51) 
där kδ beräknas enligt 

 

Ek. (52) 
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4. Resultat 

Innehållet i detta avsnitt visar på de resultat som fåtts ur beräkningar gentemot de områden som 
kontrollberäknas enligt avsnitt 2.2. 
Se Bilagor A – D för utförliga beräkningar för respektive land.  
Beräkningar har utförts för ett HI300 bostadsbjälklag med en egentyngd på 0,65 kN/m2 som är 
upplagd på två stöd. 
Dimensionerande bärförmåga har beräknats med hjälp av Ek. (7-10). 
De maximala spännvidderna har beräknats med hjälp av Ek. (11-52). 
 

4.1 Sverige 

De dimensionerande bärförmågorna med hänsyn till lastvaraktighet med svenska normer redovisas i 
tabell 4.1. Tabellen visar på de maximala bärförmågorna för ett HI300 bjälklag för de olika 
lastvaraktighetsklasserna. 
 
Tabell 4.1. Dimensionerande bärförmåga med hänsyn till lastvaraktighet i kN och kNm för ett svenskt HI300 bjälklag. 
  Permanent Lång Medel Kort Momentan 
Normalkraft tryck Ncd     93,1 108,7 124,2 139,7 170,8 
Normalkraft drag Ntd     64,2 74,9 85,6 96,3 117,8 
Tvärkraft Vd       6,8 8,5 12,0 15,4 18,8 
Moment Md   8,8 10,2 11,7 13,2 16,1 
 
Den dimensionerande faktorn för maximal spännvidd med svenska normer blir enligt Tabell 4.2 den 
direkta nedböjningen till följd av den karakteristiska lastkombinationen vilken inte får överstiga 
L/300. Detta resulterar i en maximal spännvidd på 5,86 meter utan samverkan mellan balk och 
golvskiva. Om samverkan mellan balk och golvskiva kan tillgodoräknas så kan den maximala 
spännvidden ökas till 6,20 meter då den dimensionerande faktorn blir den slutgiltiga nedböjningen 
till följd av den karakteristiska lastkombinationen vilken inte får överstiga L/400.  
 
Tabell 4.2. Maximala spännvidder i meter för ett svenskt HI300 bjälklag.  
 Med samverkan Utan samverkan 
Direkt karakteristisk nedböjning  6,46 5,86 
Slutgiltig karakteristisk nedböjning 6,20 6,02 
Direkt frekvent nedböjning 7,29 6,26 
Slutgiltig frekvent nedböjning 6,59 678 
Dimensionerande moment, lastvaraktighet medel  8,25 
Dimensionerande tvärkraft, lastvaraktighet medel  17,39 
Nedböjning vid en statisk punktkraft 6,50 5,93 
Egenfrekvens   6,45 
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4.2 Norge 

De dimensionerande bärförmågorna med hänsyn till lastvaraktighet med norska normer redovisas i 
tabell 4.3. Tabellen visar på de maximala bärförmågorna för ett HI300 bjälklag för de olika 
lastvaraktighetsklasserna. 
 
Tabell 4.3. Dimensionerande bärförmåga med hänsyn till lastvaraktighet i kN och kNm för ett norskt HI300 bjälklag.  
  Permanent Lång Medel Kort Momentan 
Normalkraft tryck Ncd     96,8 113,0 129,2 145,3 177,6 
Normalkraft drag Ntd     66,8 77,9 89,1 100,2 125,5 
Tvärkraft Vd       6,3 7,9 11,0 14,2 17,3 
Moment  Md     9,1 10,6 12,2 13,7 16,7 
 
Den dimensionerande faktorn för maximal spännvidd med norska normer blir enligt Tabell 4.4 
komfortkriterium nummer tre, sambandet mellan egenfrekvens och svikt enligt Ek. (48) som ska vara 
över 18,7. Detta resulterar i en maximal spännvidd på 4,55 meter utan samverkan mellan balk och 
golvskiva. Då samverkan mellan balk och golvskiva tillgodoräknas så kan den maximala spännvidden 
ökas till 4,90 meter. 
 
Tabell 4.4. Maximala spännvidder i meter för ett norskt HI300 bjälklag.  
 Med samverkan Utan samverkan 
Direkt karakteristisk nedböjning  6,20 5,86 
Slutgiltig karakteristisk nedböjning 6,46 6,02 
Direkt frekvent nedböjning 7,29 6,26 
Slutgiltig frekvent nedböjning 6,59 6,78 
Dimensionerande moment, lastvaraktighet medel  8,53 
Dimensionerande tvärkraft, lastvaraktighet medel  16,51 
Nedböjning vid en statisk punktkraft 6,14 5,58 
Egenfrekvens   6,01 
Komfortkriteriet Nr. 3 4,90 4,55 
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4.3 Danmark 

De dimensionerande bärförmågorna med hänsyn till lastvaraktighet med danska normer redovisas i 
tabell 4.5. Tabellen visar på de maximala bärförmågorna för ett HI300 bjälklag för de olika 
lastvaraktighetsklasserna. 
 
Tabell 4.5. Dimensionerande bärförmåga med hänsyn till lastvaraktighet i kN och kNm för ett danskt HI300 bjälklag. 
  Permanent Lång Medel Kort Momentan 
Normalkraft tryck  Ncd   89,7 104,7 119,6 134,6 164,5 
Normalkraft drag Ntd   61,8 72,1 82,5 92,8 113,4 
Tvärkraft Vd    6,3 7,9 11,0 14,2 17,3 
Moment Md   8,4 9,8 11,2 12,6 15,4 
 
Den dimensionerande faktorn för maximal spännvidd med danska normer blir enligt Tabell 4.6 den 
direkta nedböjningen till följd av den karakteristiska lastkombinationen som inte får överstiga L/600. 
Detta resulterar i en maximal spännvidd på 5,60 meter utan samverkan mellan balk och golvskiva. 
Om samverkan mellan balk och golvskiva kan tillgodoräknas så kan den maximala spännvidden ökas 
till 6,01 meter. 
 

Tabell 4.6. Maximala spännvidder i meter för ett danskt HI300 bjälklag.  
 Med samverkan Utan samverkan 
Direkt karakteristisk nedböjning  6,01 5,60 
Slutgiltig karakteristisk nedböjning 6,07 5,66 
Direkt frekvent nedböjning 6,95 6,46 
Slutgiltig frekvent nedböjning 6,69 6,23 
Dimensionerande moment, lastvaraktighet medel  8,72 
Dimensionerande tvärkraft, lastvaraktighet medel  18,63 
Nedböjning vid en statisk punktkraft 6.45 5,90 
Egenfrekvens   6,72 
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4.4 Finland 

De dimensionerande bärförmågorna med hänsyn till lastvaraktighet med finska normer redovisas i 
tabell 4.7. Tabellen visar på de maximala bärförmågorna för ett HI300 bjälklag för de olika 
lastvaraktighetsklasserna. 
 
Tabell 4.7. Dimensionerande bärförmåga med hänsyn till lastvaraktighet i kN och kNm för ett finskt HI300 bjälklag. 
  Permanent Lång Medel Kort Momentan 
Normalkraft tryck Ncd   86,5 100,9 115,3 129,8 158,6 
Normalkraft drag Ntd   59,6 69,6 79,5 89,5 109,4 
Tvärkraft  Vd    6,8 8,5 12,0 15,4 18,8 
Moment  Md   8,1 9,5 10,9 12,2 14,9 
 
Den dimensionerande faktorn för maximal spännvidd med finska normer blir enligt Tabell 4.8 det 
finska svikt kravet enligt Ek. (51-52) som ej får överstiga 0,5 mm. Detta resulterar i en maximal 
spännvidd på 3,47 meter utan samverkan mellan balk och golvskiva. Om samverkan mellan balk och 
golvskiva kan tillgodoräknas så kan den maximala spännvidden ökas till 3,74 meter. 
 
Tabell 4.8. Maximala spännvidder i meter för ett finskt HI300 bjälklag. 
 Med samverkan Utan samverkan 
Direkt karakteristisk nedböjning 6,46 6,02 
Slutgiltig karakteristisk nedböjning 6,20 5,86 
Nedböjning av karakteristisk nyttig last 6,60 6,26 
Direkt frekvent nedböjning 7,29 6,78 
Slutgiltig frekvent nedböjning 6,59 6,26 
Nedböjning av frekvent nyttig last 7,62 7,22 
Dimensionerande moment, lastvaraktighet medel  7,62 
Dimensionerande tvärkraft, lastvaraktighet medel  15,97 
Nedböjning vid en statisk punktkraft 3,74 3,47 
Egenfrekvens   6,33 
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5. Diskussion 

I samtliga länder så inträffar den dimensionerande faktorn i bruksgränstillståndet.  
Danmark uppväger sina mer liberala värden på nyttig last och sviktkriterier med hårdare krav på 
nedböjning än de andra länderna. Överlag så skiljer sig Finlands, Norges och Sveriges krav lite. De 
stora skillnaderna är att Finland har ett mycket hårt sviktkrav där de går ifrån dimensionerings 
beräkningen i Eurokod. Finlands krav tillåter endast en nedböjning på 0,5 mm medan de övriga 
ländernas ligger mellan 1,3 – 1,7 mm. Norge har sitt komfortkriterium som kopplar samman svikt och 
egenfrekvens. Då bjälklagets tyngd ökar minskar egenfrekvensen vilket leder till en mindre tillåten 
maximal spännvidd.  

När man dimensionerar bjälklag i Norge så användes ofta programmet BTAB som beräknar delvis 
samverkan mellan balkar och golvskiva samt att de kan beräkna med eller utan samverkan från 
undertak vilket leder till större tillåtna spännvidder än vad som har framtagits i detta arbete (Homb, 
2015). 
 

5.1 Förändringar  

I enlighet med Helena Burstrand på Stålbyggnadsinstitutet så kan den maximalt tillåtna utböjningen 
för ett lätt bjälklag med en egenfrekvens över 8 Hz beräknas enligt Ek. (53-54). Hon har baserat sin 
rapport på Ohlssons och Onyskos acceptanskriterium. Om Burstrands nedböjningskriterium skulle 
tillämpas på detta bjälklag så skulle den beräknade maximala spännvidden för t.ex. Finland kunna 
ökas från 3,26 m utan samverkan mellan balk och golvskiva till 4,78 m, medan Sveriges spännvidd 
skulle minskas från 5,86 m till 4,80 m (Burstrand, 2000). Om detta krav skulle ersätta de befintliga så 
skulle det kunna resultera i att en ungefärlig spännviddstabell som är giltig i samtliga länder skulle 
kunna göras, då de stora skillnaderna mellan länderna skulle minska. 
 
Den maximalt tillåtna nedböjningen δ enligt Burstrand beräknas enligt 

 

Ek. (53) 

 

Ek. (54) 

l Bjälklagets spännvidd i [m].  
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6. Slutsatser 

Detta arbete har gett mig en bredare insikt och förståelse vad man måste ta hänsyn till vid 
dimensionering av ett bostadsbjälklag. De nationella bestämmelserna gentemot 
bruksgränstillståndet gör genomgående en stor inverkan på den maximala spännvidden för ett 
bostadsbjälklag. Att det skiljer sig så pass mycket mellan de olika länderna är förvånande då de 
Nordiska länderna har i stort sett samma yttre påverkningar på bjälklaget. 

Den rekommenderande lastkombinationen för omedelbar nedböjning enligt Eurokod är med 
karakteristisk last men Masonite Beams och deras samarbetspartner i Norge vill använda sig av den 
frekventa lastkombinationen. I denna rapport valde jag att använda mig av den rekommenderande 
kombinationen för samtliga länder då det inte finns en tydlig anvisning i de nationella normerna 
vilken kombination som skall användas. Samtliga lastkombinationerna redovisas i resultatet. 

Masonite Beams konkurrenter saknar spännviddstabeller för Finland, förmodligen därför att de 
finska sviktkravet blir för hårt för att kunna konkurrera med andra lösningar på bjälklag. 
De norska värden som har beräknats fram i detta arbete kan ökas för att ytterligare kunna 
konkurrera på den Norska marknaden. Ökningen kan göras då hänsyn till delvis samverkan mellan 
balk och golvskiva samt bidrag från undertak medtas i beräkningen. 
 
6.1 Framtida arbete 

Kortlingssamverkan var ett för några år sedan ett vedertaget begrepp som användes när man 
dimensionerande bjälklag. För att kunna tillgodoräkna kortlingssamverkans så behövdes ytterst 
noggrannhet i utförandet som inte kunde försäkras när bjälklag byggdes på plats. På grund av detta 
har boverket beslutat att denna samverkan inte skall räknas med i dimensioneringen. Då Masonite 
Beams bygger sina bjälklag i fabrik med kortlingar så bör man visa på hur mycket kortlingar sprider 
lasterna till fler balkar och därför reducerar nedböjning och vibrationer. Detta kan uppnås och 
påvisas genom provning samt hänvisningar till Ohlssons tidigare forskning (Ohlsson, 1984). 

Norge använder sig av delvis samverkan mellan balk och golvskiva, detta gör de därför att 
majoriteten av deras bjälklag tillverkas på plats. Principen baserar sig på att fästmaterialet har en viss 
fjäderstyvhet. Denna metod ger en god korrelation mellan beräkningar och mätningar av nedböjning 
vid punktlastbelastning. Samverkansgraden beräknas med programmet BTAB. Innan slutgiltig 
spännviddstabell görs för den norska marknaden bör denna samverkan beräknas i BTAB (Homb, 
2015). 
   



19 
 

7. Referenser 
Boverket. 2013. Boverkets Författningssamling EKS 9. boverket.se. [Online] den 18 Juni 2013. 
https://rinfo.boverket.se/EKS/PDF/BFS2013-10-EKS9.pdf. 

Burstrand, Helena. 2000. Dimensionering av lätta bjälklag med hänsyn till vibrationer. 
Stålbyggnadsinstitutet. [Online] Februari 2000. 
http://sbi.se/uploads/source/files/Artiklar/Vibrationer%20i%20bjalklag%202000.pdf. 

Energi Styrelsen. 2013. DS/EN 1990 DK NA:2013. Dansk Standard. [Online] 2013. 
https://webshop.ds.dk/Files/Files/Products/M265286_attachPV.pdf. 

—. 2013. DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013. Dansk Standard. [Online] 2013. 
https://webshop.ds.dk/Files/Files/Products/M286424_attachPV.pdf. 

—. 2014. DS/EN 1995-1-1 DK NA:2014. Dansk Standard. [Online] 2014. 
https://webshop.ds.dk/Files/Files/Products/M294480_attachPV.pdf. 

Homb, Anders. 2015. Delvis samverkan för bjälklag. [interv.] Johan Nilsson. den 06 05 2015. 

—. 2007. Kriterier for opplevde vibrasjoner i etasjeskillere. Prosjektrapport 8. Oslo : SINTEF Byggforsk, 
2007. 

Miljöministeriet. 2007. SFS-EN 1990 EUROKOD. DIMENSIONERINGSGRUNDER FÖR BÄRANDE 
KONSTRUKTIONER. Eurocodes.fi. [Online] den 15 November 2007. 
http://www.eurocodes.fi/Eurokoodien%20tilanne%20nyt/Miljoministeriets%20forordning%20om%2
0tillampning%20av%20Eurocode%20-standarder%20inom%20husbyggande%2015-10-
2007%20rev%2014-2-2008%5B1%5D.pdf. 

—. 2002. SFS-EN 1991-1-1 EUROCODE 1: ACTIONS ON STRUCTURES. http://www.eurocodes.fi/. 
[Online] 2002. http://www.eurocodes.fi/etusivu/NAinenglish/EN1991-1-1%20NA%20en.pdf. 

—. 2004. SFS-EN 1995-1-1 EUROCODE 5: DESIGN OF TIMBER STRUCTURS. Eurocodes.fi. [Online] 
2004. http://www.eurocodes.fi/etusivu/NAinenglish/EN%201995-1-1%20NA%20en.pdf. 

Norsk Standard. 2010. Eurokode - Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. u.o. : Norsk 
Standard, 2010. 

—. 2010. Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for 
bygninger. u.o. : Norsk Standard, 2010. 

Ohlsson, Sven. 1984. Svikt svängningar och styvhet hos bjälklag - Dimensioneringsmetoder. 
Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning, 1984. 

SITAC. 2012. ETA-12/0018 Masonite Beams and Columns. Karlskrona : SITAC, 2012. 

Statens provingsanstalt. 2012. Comparisopn of OSB/3 and K-board materials in I-joists applications 
based on EC5 and BKR standards. Skellefteå : SP Technical Research Institute of Sweden, 2012. 

Swedish Standard Institute. 2009. SS-EN 1995-1-1:2004. u.o. : Swedish Standard Institute, 2009. 

Träguiden. 2015. Bjälklag av konstruktionsvirke, ej lägenhetsskiljande. Träguiden. [Online] den 15 
April 2015. http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=816. 

 



Bilaga A ‐ Beräkningar Sverige

≔Ix ⋅105.8 10
−6

≔Fmk ⋅27 10
6
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≔Ftk ⋅20 10
6

≔Iy ⋅2.69 10
−6
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≔G0liv ⋅1080 10
6
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−3
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≔kh 1.0 ≔B 0.070

Karakteris ska hållfasthetskapaciteter
Nomalkraft drag

≔Nck =⋅Fck Abalk ⋅2.018 10
5

Nomalkraft tryck
≔Ntk =⋅Ftk Abalk ⋅1.392 10

5

Tvärkraft
≔k1.1 0.025 ≔k2.1 0.0674 ≔k1.2 16.5 ≔k2.2 0.3

≔Vk1 =+⋅⋅k1.1 H 1000 k1.2 24 ≔Vk2 =+⋅⋅k2.1 H 1000 k2.2 20.52

≔Vtk =min ⎛⎝ ,Vk1 Vk2⎞⎠ 20.52

Moment
≔Mmax =⋅⋅―――

⋅Fmk Ix

H
2 kh ⋅1.904 10
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Dimensionerande hållfasthetskapaciteter

LASTVARAKTIGHETSKLASS: Permanent

≔γn 1 ≔γm.liv 1.2 ≔γm.fläns 1.3

≔kmod.fläns 0.6 ≔kmod.liv 0.4

Nomalkraft drag

≔Ncd.P =⋅Nck ――――
kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅9.316 10
4

Nomalkraft tryck

Tvärkraft

≔Ntd.P =⋅Ntk ――――
kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅6.425 10
4

≔Vd.P =⋅⋅Vtk ―――
kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅6.84 10
3

≔Md.P =⋅Mmax ――――
kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅8.79 10
3

Moment

LASTVARAKTIGHETSKLASS: Långtids

≔γn 1 ≔γm.liv 1.2 ≔γm.fläns 1.3

≔kmod.fläns 0.7 ≔kmod.liv 0.5

Nomalkraft drag
≔Ncd.L =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.087 10
5

Nomalkraft tryck
≔Ntd.L =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅7.495 10
4

≔Vd.L =⋅⋅Vtk ―――
kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅8.55 10
3

Tvärkraft

Moment
≔Md.L =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.025 10
4

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

2



LASTVARAKTIGHETSKLASS: MEDEL

≔γn 1 ≔γm.liv 1.2 ≔γm.fläns 1.3

≔kmod.fläns 0.8 ≔kmod.liv 0.7

Nomalkraft drag
≔Ncd.M =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.242 10
5

Nomalkraft tryck
≔Ntd.M =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅8.566 10
4

Tvärkraft
≔Vd.M =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅1.197 10
4

Moment
≔Md.M =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.172 10
4

LASTVARAKTIGHETSKLASS: Kort

≔γn 1 ≔γm.liv 1.2 ≔γm.fläns 1.3

≔kmod.fläns 0.9 ≔kmod.liv 0.9

Nomalkraft drag
≔Ncd.K =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.397 10
5

Nomalkraft tryck
≔Ntd.K =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅9.637 10
4

Tvärkraft
≔Vd.K =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅1.539 10
4

Moment
≔Md.K =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.318 10
4
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LASTVARAKTIGHETSKLASS: Instant

≔γn 1 ≔γm.liv 1.2 ≔γm.fläns 1.3

≔kmod.fläns 1.1 ≔kmod.liv 1.1

Nomalkraft drag
≔Ncd.I =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.708 10
5

Nomalkraft tryck
≔Ntd.I =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.178 10
5

Tvärkraft
≔Vd.I =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅1.881 10
4

Moment
≔Md.I =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.611 10
4

Lastnedräkning med säkerhetsklass 2

≔Eg 650 ≔kdef.fläns.perm 0.6

≔Nyb 500 ≔kdef.liv.perm 1.5

≔Nyfri 1500 ≔cc 0.4 ≔γd 0.91

≔ψ0 0.7 ≔ψ1 0.5 ≔ψ2 0.3

≔Brottgräns =+⋅⋅⋅⎛⎝ +Nyb Nyfri⎞⎠ 1.5 γd cc ⋅⋅⋅⋅Eg cc 1.35 0.89 γd ⋅1.376 10
3

Lastvarighetsklass Medel ger maximal spännvidd enligt

≔Lmax_M =
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
――――

⋅Md.M 8

Brottgräns
8.254

≔Lmax_V =――――
⋅2 Vd.M

Brottgräns
17.395
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total nedböjning karakteristisk lastkombination
≔Lkarakteristisk 5.86

Direkt nedböjning

≔uinst_G.liv1 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅―――――
⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟
⎠
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≔uinst_G.fläns1 =⋅
⎛
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⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠
4 ⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 5.135

≔uinst_Q.liv1 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅⋅―――――
⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

Nyfri cc
⎞
⎟
⎠

1000 1.003

≔uinst_Q.fläns1 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠
4 ⎛⎝ ⋅Nyfri cc⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 6.698

≔uinst =⎛⎝ +++uinst_G.liv1 uinst_G.fläns1 uinst_Q.liv1 uinst_Q.fläns1⎞⎠ 13.605

=⋅――――
Lkarakteristisk

400
1000 14.65

Slutgiltig nedböjning

≔uinst_G.liv2 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅―――――
⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟
⎠

1000 0.769

≔uinst_G.fläns2 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠
4 ⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 5.135

≔uinst_Q.liv2 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅⋅⋅―――――
⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

Nyfri cc ψ2

⎞
⎟
⎠

1000 0.301

≔uinst_Q.fläns2 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠
4 ⎛⎝ ⋅⋅Nyfri cc ψ2⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 2.009

≔ufin =+⋅kdef.liv.perm ⎛⎝ +uinst_G.liv2 uinst_Q.liv2⎞⎠ ⋅kdef.fläns.perm ⎛⎝ +uinst_G.fläns2 uinst_Q.fläns2⎞⎠ 5.891

≔ufin =+uinst ufin 19.496

=⋅――――
Lkarakteristisk

300
1000 19.533

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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total nedböjning frekvent lastkombination
≔Lfrekvent 6.26

Direkt nedböjning

≔uinst_G.liv1 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅――――
⎛⎝Lfrekvent⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟
⎠

1000 0.877

≔uinst_G.fläns1 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lfrekvent⎞⎠
4 ⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 6.688

≔uinst_Q.liv1 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅⋅⋅――――
⎛⎝Lfrekvent⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

Nyfri cc ψ1

⎞
⎟
⎠

1000 0.572

≔uinst_Q.fläns1 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lfrekvent⎞⎠
4 ⎛⎝ ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 4.361

≔uinst =⎛⎝ +++uinst_G.liv1 uinst_G.fläns1 uinst_Q.liv1 uinst_Q.fläns1⎞⎠ 12.499

=⋅―――
Lfrekvent

400
1000 15.65

Slutgiltig nedböjning

≔uinst_G.liv2 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅――――
⎛⎝Lfrekvent⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟
⎠

1000 0.877

≔uinst_G.fläns2 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lfrekvent⎞⎠
4 ⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 6.688

≔uinst_Q.liv2 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅⋅⋅――――
⎛⎝Lfrekvent⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

Nyfri cc ψ2

⎞
⎟
⎠

1000 0.343

≔uinst_Q.fläns2 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lfrekvent⎞⎠
4 ⎛⎝ ⋅⋅Nyfri cc ψ2⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 2.617

≔ufin =+⋅kdef.liv.perm ⎛⎝ +uinst_G.liv2 uinst_Q.liv2⎞⎠ ⋅kdef.fläns.perm ⎛⎝ +uinst_G.fläns2 uinst_Q.fläns2⎞⎠ 7.414

≔ufin =+uinst ufin 19.912
=⋅―――

Lfrekvent

300
1000 20.867

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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SVIKT kontroll

≔E22spän.tryck ⋅1800 10
6

≔tgolv 0.022 ≔Lsvikt.ej_samv 5.93

≔E22spän.böjning ⋅3000 10
6

≔bw 0.010

Medverkande bredd av golvskivan

≔bmedv =⋅――――――――――――――――――
min ⎛⎝ ,,+(( −cc B)) B +⎛⎝ ⋅Lsvikt.ej_samv 0.2⎞⎠ B +⎛⎝ ⋅30 tgolv⎞⎠ B⎞⎠

E0fläns

E22spän.tryck 0.055

Tyngdpunktsförändring

≔TPand =−―――――――――――

+⋅⋅bmedv tgolv

⎛
⎜⎝

+H ――
tgolv

2

⎞
⎟⎠

―――
⋅Abalk H

2
⎛⎝ +Abalk ⋅bmedv tgolv⎞⎠

―
H

2
0.024

Samverkande yttröghetsmoment

≔Ix_samv =+++Ix ⋅Abalk TPand

2
――――

⋅bmedv tgolv

3

12
⋅⋅bmedv tgolv

⎛
⎜⎝

−+―
H

2
――
tgolv

2
TPand

⎞
⎟⎠

2

⋅1.327 10
−4

≔EIsvikt.ej_sam =⋅E0fläns Ix ⋅1.375 10
6

Förhållande mellan styvhet parallellt och tvärs balkarna

≔β =⋅―――――――

――――
⋅E0fläns Ix

cc

―――――――
⋅E22spän.böjning tgolv

3

12

⎛
⎜⎝
――――

cc

Lsvikt.ej_samv

⎞
⎟⎠

4

0.027

om > 0.3 skall K2 användas i annat fall används K1β

≔K1 =++⎛⎝ ⋅−4.7 β
2 ⎞⎠ (( ⋅2.9 β)) 0.4 0.474

≔K2 =+0.8 ⋅0.2 β 0.805

Nedböjning av statisk punktlast utan samverkan

≔wej.samv =――――――――
⋅⋅K1 1000 ⎛⎝Lsvikt.ej_samv⎞⎠

3

⋅48 EIsvikt.ej_sam

0.001 =⋅wej.samv 1000 1.498

maximalt  1.5 mm

EI I E 1 725 10
6

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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≔EIsvikt_samv =⋅Ix_samv E0fläns ⋅1.725 10
6

Förhållande mellan styvhet parallellt och tvärs balkarna ≔Lsvikt.samv 6.50

≔β2 =⋅―――――――

――――
⋅E0fläns Ix

cc

―――――――
⋅E22spän.böjning tgolv

3

12

⎛
⎜⎝
――――

cc

Lsvikt.samv

⎞
⎟⎠

4

0.019

om > 0.3 skall K2 användas i annat fall används K1β

≔K1 =++⎛⎝ ⋅−4.7 β2

2 ⎞⎠ ⎛⎝ ⋅2.9 β2⎞⎠ 0.4 0.452

≔K2 =+0.8 ⋅0.2 β2 0.804

Nedböjning av statisk punktlast med samverkan

≔wsamv =――――――――
⋅⋅K1 1000 ⎛⎝Lsvikt.samv⎞⎠

3

⋅48 EIsvikt_samv

0.001 =⋅wsamv 1000 1.499

maximalt 1.5 mm

VIBRATIONER EGENFRERKVENS IMPULSHASTIGHET

≔m 65 ≔lmax 6.72 ≔b 3 ≔EIsvikt.ej_samv =⋅E0fläns Ix ⋅1.375 10
6

Plattböjstyvhet

≔EIl =―――――
EIsvikt.ej_samv

cc
⋅3.439 10

6
≔EIb =―――――――

⋅E22spän.böjning tgolv

3

12
⋅2.662 10

3

Egenfrekvens
≔f1 =⋅―――

⋅2 lmax

2

‾‾‾‾
――
EIl

m
8 minimum 8 Hz

Antalet första ordningens moder av egenfrekvenser upp till 40 Hz

≔n40 =
⎛
⎜
⎝

⎛
⎜
⎝

−
⎛
⎜⎝
―
40

f1

⎞
⎟⎠

2

1
⎞
⎟
⎠

⎛
⎜⎝
――

b

lmax

⎞
⎟⎠

4

――
EIl

EIb

⎞
⎟
⎠

0.25

5.924

Impulshastighetsrespons

≔v =――――――
4 ⎛⎝ +0.4 ⋅0.6 n40⎞⎠

+⋅⋅m b lmax 200
0.01 ≔ζ 0.01 ≔bs 100

=bs

⎛⎝ −⋅f1 ζ 1⎞⎠ 0.014 <v −bs

⎛⎝ −⋅f1 ζ 1⎞⎠
ok

Maximal spännvidd
≔Lmax =min ⎛⎝ ,,,,,Lmax_V Lmax_M lmax Lfrekvent Lkarakteristisk Lsvikt.samv⎞⎠ 5.86

=Lsvikt.ej_samv 5.93

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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ENLIGT SP. TOTAL LAST karakteristisk 

≔Nyb 500 ≔Nyfri 1500

≔Egbg =⋅650 0.4 260 ≔Ltotal 5.47

≔dtot.liv =⋅――――
⎛⎝Ltotal⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ ++Egbg ⋅Nyb cc ⋅Nyfri cc⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.liv.perm⎞⎠ 0.004

≔dtot.fläns =⋅―――――
⋅5 Ltotal

4

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝ ++Egbg ⋅Nyb cc ⋅Nyfri cc⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.fläns.perm⎞⎠ 0.014

≔dtot =1000 ⎛⎝ +dtot.liv dtot.fläns⎞⎠ 18.233 =⋅――
Ltotal

300
1000 18.233

NYTTIG LAST karakteristisk

≔Lnyttig 4.98

≔dtot.liv =⋅――――
⎛⎝Lnyttig⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Nyb cc ⋅Nyfri cc⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.liv.perm⎞⎠ 0.002

≔dtot.fläns =⋅―――――
⋅5 Lnyttig

4

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝ +⋅Nyb cc ⋅Nyfri cc⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.fläns.perm⎞⎠ 0.007

≔dtot =1000 ⎛⎝ +dtot.liv dtot.fläns⎞⎠ 9.867 =⋅―――
Lnyttig

500
1000 9.96

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

9



TOTAL LAST frekvent

≔Ltotal 6.15

≔dtot.liv =⋅――――
⎛⎝Ltotal⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ ++Egbg ⋅Nyb cc ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.liv.perm⎞⎠ 0.003

≔dtot.fläns =⋅―――――
⋅5 Ltotal

4

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝ ++Egbg ⋅Nyb cc ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.fläns.perm⎞⎠ 0.016

≔dtot =1000 ⎛⎝ +dtot.liv dtot.fläns⎞⎠ 19.966 =⋅――
Ltotal

300
1000 20.5

NYTTIG LAST frekvent

≔Lnyttig 5.99

≔dtot.liv =⋅――――
⎛⎝Lnyttig⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Nyb cc ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.liv.perm⎞⎠ 0.002

≔dtot.fläns =⋅―――――
⋅5 Lnyttig

4

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝ +⋅Nyb cc ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.fläns.perm⎞⎠ 0.01

≔dtot =1000 ⎛⎝ +dtot.liv dtot.fläns⎞⎠ 11.933 =⋅―――
Lnyttig

500
1000 11.98

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Bilaga B ‐ Beräkningar Norge

≔Ix ⋅105.8 10
−6

≔Fmk ⋅27 10
6

≔Wx ⋅705.3 10
−6

≔Ftk ⋅20 10
6

≔Iy ⋅2.69 10
−6

≔Fck ⋅29 10
6

≔Wy ⋅76.8 10
−6

≔E0fläns ⋅13000 10
6

≔Afläns ⋅6.262 10
−3

≔E0liv ⋅3800 10
6

≔Abalk ⋅6.96 10
−3

≔G0liv ⋅1080 10
6

≔Aliv ⋅2.378 10
−3

≔Eböj.osb ⋅3000 10
6

≔ix 0.123 ≔Etryck.osb ⋅1800 10
6

≔iy 0.02 ≔B 0.070

≔kh 1.0 ≔H 0.300

Karakteris ska hållfasthetskapaciteter

Nomalkraft drag
≔Nck =⋅Fck Abalk ⋅2.018 10

5

Nomalkraft tryck
≔Ntk =⋅Ftk Abalk ⋅1.392 10

5

Tvärkraft
≔k1.1 0.025 ≔k1.2 0.0674 ≔k2.1 16.5 ≔k2.2 0.3

≔Vk1 =+⋅⋅k1.1 H 1000 k2.1 24 ≔Vk2 =+⋅⋅k1.2 H 1000 k2.2 20.52

≔Vtk =min ⎛⎝ ,Vk1 Vk2⎞⎠ 20.52

Moment
≔Mmax =⋅⋅―――

⋅Fmk Ix

H
2 kh ⋅1.904 10

4

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

1



Dimensionerande hållfasthetskapaciteter

LASTVARAKTIGHETSKLASS: Permanent

≔γn 1 ≔γm.liv 1.3 ≔γm.fläns 1.25

≔kmod.fläns 0.6 ≔kmod.liv 0.4

Nomalkraft drag
≔Ncd =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅9.688 10
4

Nomalkraft tryck
≔Ntd =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅6.682 10
4

Tvärkraft
≔Vd =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅6.314 10
3

Moment
≔Md =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅9.141 10
3

LASTVARAKTIGHETSKLASS: Långtids

≔γn 1 ≔γm.liv 1.3 ≔γm.fläns 1.25

≔kmod.fläns 0.7 ≔kmod.liv 0.5

Nomalkraft drag
≔Ncd =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.13 10
5

Nomalkraft tryck
≔Ntd =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅7.795 10
4

Tvärkraft
≔Vd =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅7.892 10
3

Moment
≔Md =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.066 10
4

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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LASTVARAKTIGHETSKLASS: MEDEL

≔γn 1 ≔γm.liv 1.3 ≔γm.fläns 1.25

≔kmod.fläns 0.8 ≔kmod.liv 0.7

Nomalkraft drag
≔Ncd =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.292 10
5

Nomalkraft tryck
≔Ntd =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅8.909 10
4

Tvärkraft
≔Vd_M =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅1.105 10
4

Moment
≔Md_M =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.219 10
4

LASTVARAKTIGHETSKLASS: Kort

≔γn 1 ≔γm.liv 1.3 ≔γm.fläns 1.25

≔kmod.fläns 0.9 ≔kmod.liv 0.9

Nomalkraft drag
≔Ncd =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.453 10
5

Nomalkraft tryck
≔Ntd =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.002 10
5

Tvärkraft
≔Vd =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅1.421 10
4

Moment
≔Md =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.371 10
4

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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LASTVARAKTIGHETSKLASS: Instant

≔γn 1 ≔γm.liv 1.3 ≔γm.fläns 1.25

≔kmod.fläns 1.1 ≔kmod.liv 1.1

Nomalkraft drag
≔Ncd =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.776 10
5

Nomalkraft tryck
≔Ntd =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.225 10
5

Tvärkraft
≔Vd =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅1.736 10
4

Moment
≔Md =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.676 10
4

Lastnedräkning med säkerhetsklass 1

≔Eg 650 ≔kdef.fläns.perm 0.6 ≔γGj.sup 1.3

≔Nyb 500 ≔kdef.liv.perm 1.5 ≔ξ 0.85

≔Nyfri 1500 ≔γd 1.0 ≔γQ1 1.5

≔ψ0 0.7 ≔ψ1 0.5 ≔ψ2 0.3

≔cc 0.4

≔Brottgräns =+⋅⋅⋅⎛⎝ +Nyb Nyfri⎞⎠ γQ1 0.9 cc ⋅⋅⋅⋅Eg cc γGj.sup 0.9 ξ ⋅1.339 10
3

Lastvarighetsklass Medel ger maximal spännvidd enligt

≔Lmax_M =
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
――――

⋅Md_M 8

Brottgräns
8.535

≔Lmax_V =――――
⋅2 Vd_M

Brottgräns
16.509
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total nedböjning karakteristisk lastkombination
≔Lkarakteristisk 5.86

Direkt nedböjning

≔uinst_G.liv1 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅―――――
⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟
⎠

1000 0.769

≔uinst_G.fläns1 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠
4 ⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 5.135

≔uinst_Q.liv1 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅⋅―――――
⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

Nyfri cc
⎞
⎟
⎠

1000 1.003

≔uinst_Q.fläns1 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠
4 ⎛⎝ ⋅Nyfri cc⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 6.698

≔uinst =⎛⎝ +++uinst_G.liv1 uinst_G.fläns1 uinst_Q.liv1 uinst_Q.fläns1⎞⎠ 13.605

=⋅――――
Lkarakteristisk

400
1000 14.65

Slutgiltig nedböjning

≔uinst_G.liv2 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅―――――
⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟
⎠

1000 0.769

≔uinst_G.fläns2 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠
4 ⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 5.135

≔uinst_Q.liv2 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅⋅⋅―――――
⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

Nyfri cc ψ2

⎞
⎟
⎠

1000 0.301

≔uinst_Q.fläns2 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠
4 ⎛⎝ ⋅⋅Nyfri cc ψ2⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 2.009

≔ufin =+⋅kdef.liv.perm ⎛⎝ +uinst_G.liv2 uinst_Q.liv2⎞⎠ ⋅kdef.fläns.perm ⎛⎝ +uinst_G.fläns2 uinst_Q.fläns2⎞⎠ 5.891

≔ufin =+uinst ufin 19.496
=⋅――――

Lkarakteristisk

300
1000 19.533
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total nedböjning frekvent lastkombination
≔Lfrekvent 6.26

Direkt nedböjning

≔uinst_G.liv1 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅――――
⎛⎝Lfrekvent⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟
⎠

1000 0.877

≔uinst_G.fläns1 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lfrekvent⎞⎠
4 ⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 6.688

≔uinst_Q.liv1 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅⋅⋅――――
⎛⎝Lfrekvent⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

Nyfri cc ψ1

⎞
⎟
⎠

1000 0.572

≔uinst_Q.fläns1 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lfrekvent⎞⎠
4 ⎛⎝ ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 4.361

≔uinst =⎛⎝ +++uinst_G.liv1 uinst_G.fläns1 uinst_Q.liv1 uinst_Q.fläns1⎞⎠ 12.499
=⋅―――

Lfrekvent

400
1000 15.65

Slutgiltig nedböjning

≔uinst_G.liv2 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅――――
⎛⎝Lfrekvent⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟
⎠

1000 0.877

≔uinst_G.fläns2 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lfrekvent⎞⎠
4 ⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 6.688

≔uinst_Q.liv2 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅⋅⋅――――
⎛⎝Lfrekvent⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

Nyfri cc ψ2

⎞
⎟
⎠

1000 0.343

≔uinst_Q.fläns2 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lfrekvent⎞⎠
4 ⎛⎝ ⋅⋅Nyfri cc ψ2⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 2.617

≔ufin =+⋅kdef.liv.perm ⎛⎝ +uinst_G.liv2 uinst_Q.liv2⎞⎠ ⋅kdef.fläns.perm ⎛⎝ +uinst_G.fläns2 uinst_Q.fläns2⎞⎠ 7.414

≔ufin =+uinst ufin 19.912
=⋅―――

Lfrekvent

300
1000 20.867
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SVIKT kontroll

≔E22spän.tryck ⋅1800 10
6

≔E22spän.böjning ⋅3000 10
6

≔bw 0.010 ≔tgolv 0.022

≔Lsvikt.ej_samv 4.55
Medverkande bredd av golvskivan

≔bmedv =⋅――――――――――――――――――
min ⎛⎝ ,,+(( −cc B)) B +⎛⎝ ⋅Lsvikt.ej_samv 0.2⎞⎠ B +⎛⎝ ⋅30 tgolv⎞⎠ B⎞⎠

E0fläns

E22spän.tryck 0.055

Tyngdpunktsförändring

≔TPand =−

⎛
⎜
⎜
⎝
―――――――――――

+⋅⋅bmedv tgolv

⎛
⎜⎝

+H ――
tgolv

2

⎞
⎟⎠

―――
⋅Abalk H

2
⎛⎝ +Abalk ⋅bmedv tgolv⎞⎠

⎞
⎟
⎟
⎠

―
H

2
0.024

Samverkande yttröghetsmoment

≔Ix_samv =+++Ix ⋅Abalk TPand

2
――――

⋅bmedv tgolv

3

12
⋅⋅bmedv tgolv

⎛
⎜⎝

−+―
H

2
――
tgolv

2
TPand

⎞
⎟⎠

2

⋅1.327 10
−4

≔EIsvikt.ej_samv =⋅E0fläns Ix ⋅1.375 10
6

Förhållande mellan styvhet parallellt och tvärs balkarna

≔β =⋅―――――――

――――
⋅E0fläns Ix

cc

―――――――
⋅E22spän.böjning tgolv

3

12

⎛
⎜⎝
――――

cc

Lsvikt.ej_samv

⎞
⎟⎠

4

0.077

om > 0.3 skall K2 användas i annat fall används K1β

≔K1 =++⎛⎝ ⋅−4.7 β
2 ⎞⎠ (( ⋅2.9 β)) 0.4 0.596

≔K1 =+0.8 ⋅0.2 β 0.815

Nedböjning av statisk punktlast utan samverkan

≔wej.samv =――――――――
⋅⋅K1 1000 ⎛⎝Lsvikt.ej_samv⎞⎠

3

⋅48 EIsvikt.ej_samv

0.001 =⋅wej.samv 1000 1.163

maximalt 1.3 mm

EI I E 1 725 10
6

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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≔EIsvikt_samv =⋅Ix_samv E0fläns ⋅1.725 10
6

Förhållande mellan styvhet parallellt och tvärs balkarna
≔Lsvikt.samv 4.90

≔β2 =⋅―――――――

――――
⋅E0fläns Ix

cc

―――――――
⋅E22spän.böjning tgolv

3

12

⎛
⎜⎝
――――

cc

Lsvikt.samv

⎞
⎟⎠

4

0.057

om > 0.3 skall K2 användas i annat fall används K1β

≔K1 =++⎛⎝ ⋅−4.7 β2

2 ⎞⎠ ⎛⎝ ⋅2.9 β2⎞⎠ 0.4 0.551

≔K2 =+0.8 ⋅0.2 β2 0.811

Nedböjning av statisk punktlast med samverkan

≔wsamv =――――――――
⋅⋅K1 1000 ⎛⎝Lsvikt.samv⎞⎠

3

⋅48 EIsvikt_samv

⋅7.825 10
−4

=⋅wsamv 1000 0.783
maximalt 1.3 mm

EJ SAMVERKAN: VIBRATIONER EGENFRERKVENS IMPULSHASTIGHET

≔m 65 =Lsvikt.ej_samv 4.55 ≔b 3

Plattböjstyvhet

≔EIl_ej =―――――
EIsvikt.ej_samv

cc
⋅3.439 10

6
≔EIb_ej =―――――――

⋅E22spän.böjning tgolv

3

12
⋅2.662 10

3

Egenfrekvens

≔f1 =⋅―――――
⋅2 Lsvikt.ej_samv

2

‾‾‾‾‾
――
EIl_ej

m
17.451 minimum 10 Hz

Antalet första ordningens moder av egenfrekvenser upp till 40 Hz

≔n40 =
⎛
⎜
⎝

⎛
⎜
⎝

−
⎛
⎜⎝
―
40

f1

⎞
⎟⎠

2

1
⎞
⎟
⎠

⎛
⎜⎝
――――

b

Lsvikt.ej_samv

⎞
⎟⎠

4

――
EIl_ej

EIb_ej

⎞
⎟
⎠

0.25

5.677

Impulshastighetsrespons

≔v =――――――――
4 ⎛⎝ +0.4 ⋅0.6 n40⎞⎠

+⋅⋅m b Lsvikt.ej_samv 200
0.014 ≔ζ 0.01 ≔bs 126

=――――――
f1

⎛⎝ ⋅wej.samv 1000⎞⎠
0.44

16.327

=bs

⎛⎝ −⋅f1 ζ 1⎞⎠ 0.018 <v −bs

⎛⎝ −⋅f1 ζ 1⎞⎠
ok

Komfortkriterium III

minimum 18,7

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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SAMVERKAN: VIBRATIONER EGENFRERKVENS IMPULSHASTIGHET

≔m 65 =Lsvikt.samv 4.9 ≔b 3

Plattböjstyvhet

≔EIl =――――
EIsvikt_samv

cc
⋅4.314 10

6
≔EIb =―――――――

⋅E22spän.böjning tgolv

3

12
⋅2.662 10

3

Egenfrekvens

≔f1 =⋅―――――
⋅2 Lsvikt.samv

2

‾‾‾‾
――
EIl

m
16.854

Antalet första ordningens moder av egenfrekvenser upp till 40 Hz

≔n40 =
⎛
⎜
⎝

⎛
⎜
⎝

−
⎛
⎜⎝
―
40

f1

⎞
⎟⎠

2

1
⎞
⎟
⎠

⎛
⎜⎝
――――

b

Lsvikt.samv

⎞
⎟⎠

4

――
EIl

EIb

⎞
⎟
⎠

0.25

5.699

Impulshastighetsrespons

≔v =―――――――
4 ⎛⎝ +0.4 ⋅0.6 n40⎞⎠

+⋅⋅m b Lsvikt.samv 200
0.013 ≔ζ 0.01 ≔bs 126

Komfortkriterium III

=bs

⎛⎝ −⋅f1 ζ 1⎞⎠ 0.018 <v −bs

⎛⎝ −⋅f1 ζ 1⎞⎠
ok

=――――――
f1

⎛⎝ ⋅wsamv 1000⎞⎠
0.44

18.774

minimum 18,7

Maximal spännvidd

≔Lmax =min ⎛⎝ ,,,,Lmax_V Lmax_M Lsvikt.samv Lfrekvent Lkarakteristisk⎞⎠ 4.9

=Lsvikt.ej_samv 4.55

ENLIGT SP TOTAL LAST k kt i ti k

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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ENLIGT SP. TOTAL LAST karakteristisk 

≔Nyb 500 ≔Nyfri 1500

≔Egbg =⋅650 0.4 260 ≔Ltotal 5.47

≔dtot.liv =⋅――――
⎛⎝Ltotal⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ ++Egbg ⋅Nyb cc ⋅Nyfri cc⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.liv.perm⎞⎠ 0.004

≔dtot.fläns =⋅―――――
⋅5 Ltotal

4

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝ ++Egbg ⋅Nyb cc ⋅Nyfri cc⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.fläns.perm⎞⎠ 0.014

≔dtot =1000 ⎛⎝ +dtot.liv dtot.fläns⎞⎠ 18.233 =⋅――
Ltotal

300
1000 18.233

NYTTIG LAST karakteristisk

≔Lnyttig 4.99

≔dtot.liv =⋅――――
⎛⎝Lnyttig⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Nyb cc ⋅Nyfri cc⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.liv.perm⎞⎠ 0.002

≔dtot.fläns =⋅―――――
⋅5 Lnyttig

4

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝ +⋅Nyb cc ⋅Nyfri cc⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.fläns.perm⎞⎠ 0.008

≔dtot =1000 ⎛⎝ +dtot.liv dtot.fläns⎞⎠ 9.937 =⋅――
Lnyttig

500
1000 9.98

TOTAL LAST f k t

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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TOTAL LAST frekvent

≔Ltotal 6.15

≔dtot.liv =⋅――――
⎛⎝Ltotal⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ ++Egbg ⋅Nyb cc ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.liv.perm⎞⎠ 0.003

≔dtot.fläns =⋅―――――
⋅5 Ltotal

4

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝ ++Egbg ⋅Nyb cc ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.fläns.perm⎞⎠ 0.016

≔dtot =1000 ⎛⎝ +dtot.liv dtot.fläns⎞⎠ 19.966 =⋅――
Ltotal

300
1000 20.5

NYTTIG LAST frekvent

≔Lnyttig 5.99

≔dtot.liv =⋅――――
⎛⎝Lnyttig⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Nyb cc ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.liv.perm⎞⎠ 0.002

≔dtot.fläns =⋅―――――
⋅5 Lnyttig

4

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝ +⋅Nyb cc ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.fläns.perm⎞⎠ 0.01

≔dtot =1000 ⎛⎝ +dtot.liv dtot.fläns⎞⎠ 11.933 =⋅――
Lnyttig

500
1000 11.98

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Bilaga C ‐ Beräkningar Danmark

≔Ix ⋅105.8 10
−6

≔Fmk ⋅27 10
6

≔Wx ⋅705.3 10
−6

≔Ftk ⋅20 10
6

≔Iy ⋅2.69 10
−6

≔Fck ⋅29 10
6

≔Wy ⋅76.8 10
−6

≔E0fläns ⋅13000 10
6

≔Afläns ⋅6.262 10
−3

≔E0liv ⋅3800 10
6

≔Abalk ⋅6.96 10
−3

≔G0liv ⋅1080 10
6

≔Aliv ⋅2.378 10
−3

≔Eböj.osb ⋅3000 10
6

≔ix 0.123 ≔Etryck.osb ⋅1800 10
6

≔iy 0.02 ≔B 0.070

≔kh 1.0 ≔H 0.300

Karakteris ska hållfasthetskapaciteter

Nomalkraft drag
≔Nck =⋅Fck Abalk ⋅2.018 10

5

Nomalkraft tryck
≔Ntk =⋅Ftk Abalk ⋅1.392 10

5

Tvärkraft
≔k1.1 0.025 ≔k1.2 0.0674 ≔k2.1 16.5 ≔k2.2 0.3

≔Vk1 =+⋅⋅k1.1 H 1000 k2.1 24 ≔Vk2 =+⋅⋅k1.2 H 1000 k2.2 20.52

≔Vtk =min ⎛⎝ ,Vk1 Vk2⎞⎠ 20.52

Moment

≔Mmax =⋅⋅―――
⋅Fmk Ix

H
2 kh ⋅1.904 10

4
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Dimensionerande hållfasthetskapaciteter

LASTVARAKTIGHETSKLASS: Permanent

≔γn 1 ≔γm.liv 1.3 ≔γm.fläns 1.35 ≔γd 0.91

≔kmod.fläns 0.6 ≔kmod.liv 0.4

Nomalkraft drag
≔Ncd =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅8.971 10
4

Nomalkraft tryck
≔Ntd =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅6.187 10
4

Tvärkraft
≔Vd =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅6.314 10
3

Moment
≔Md =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅8.464 10
3

LASTVARAKTIGHETSKLASS: Långtids

≔γn 1 ≔γm.liv 1.3 ≔γm.fläns 1.35 ≔γd 0.91

≔kmod.fläns 0.7 ≔kmod.liv 0.5

Nomalkraft drag
≔Ncd =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.047 10
5

Nomalkraft tryck
≔Ntd =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅7.218 10
4

Tvärkraft
≔Vd =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅7.892 10
3

Moment
≔Md =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅9.875 10
3
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LASTVARAKTIGHETSKLASS: MEDEL

≔γn 1 ≔γm.liv 1.3 ≔γm.fläns 1.35 ≔γd 0.91

≔kmod.fläns 0.8 ≔kmod.liv 0.7

Nomalkraft drag
≔Ncd =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.196 10
5

Nomalkraft tryck
≔Ntd =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅8.249 10
4

Tvärkraft
≔Vd_M =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅1.105 10
4

Moment
≔Md_M =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.129 10
4

LASTVARAKTIGHETSKLASS: Kort

≔γn 1 ≔γm.liv 1.3 ≔γm.fläns 1.35 ≔γd 0.91

≔kmod.fläns 0.9 ≔kmod.liv 0.9

Nomalkraft drag
≔Ncd =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.346 10
5

Nomalkraft tryck
≔Ntd =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅9.28 10
4

Tvärkraft
≔Vd =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅1.421 10
4

Moment
≔Md =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.27 10
4
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LASTVARAKTIGHETSKLASS: Instant

≔γn 1 ≔γm.liv 1.3 ≔γm.fläns 1.35 ≔γd 0.91

≔kmod.fläns 1.1 ≔kmod.liv 1.1

Nomalkraft drag
≔Ncd =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.645 10
5

Nomalkraft tryck
≔Ntd =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.134 10
5

Tvärkraft
≔Vd =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅1.736 10
4

Moment
≔Md =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.552 10
4

Lastnedräkning med säkerhetsklass 2

≔Eg 650 ≔kdef.fläns.perm 0.6

≔Nyb 500 ≔kdef.liv.perm 1.5

≔Nyfri 1000 ≔KF1 1

≔ψ0 0.5 ≔ψ1 0.3 ≔ψ2 0.2

≔cc 0.4 Säkerhetsklass 2

≔Brottgräns =+⋅⋅⋅⎛⎝ +Nyb Nyfri⎞⎠ 1.5 KF1 cc ⋅⋅⋅Eg cc 1.1 KF1 ⋅1.186 10
3

Lastvarighetsklass Medel ger maximal spännvidd enligt

≔Lmax_M =
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
――――

⋅Md_M 8

Brottgräns
8.725

≔Lmax_V =――――
⋅2 Vd_M

Brottgräns
18.633
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total nedböjning karakteristisk lastkombination
≔Lkarakteristisk 5.6

Direkt nedböjning

≔uinst_G.liv1 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅―――――
⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟
⎠

1000 0.702

≔uinst_G.fläns1 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠
4 ⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 4.283

≔uinst_Q.liv1 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅⋅―――――
⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

Nyfri cc
⎞
⎟
⎠

1000 0.611

≔uinst_Q.fläns1 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠
4 ⎛⎝ ⋅Nyfri cc⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 3.724

≔uinst =⎛⎝ +++uinst_G.liv1 uinst_G.fläns1 uinst_Q.liv1 uinst_Q.fläns1⎞⎠ 9.319

=⋅――――
Lkarakteristisk

600
1000 9.333

Slutgiltig nedböjning

≔uinst_G.liv2 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅―――――
⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟
⎠

1000 0.702

≔uinst_G.fläns2 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠
4 ⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 4.283

≔uinst_Q.liv2 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅⋅⋅―――――
⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

Nyfri cc ψ2

⎞
⎟
⎠

1000 0.122

≔uinst_Q.fläns2 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠
4 ⎛⎝ ⋅⋅Nyfri cc ψ2⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 0.745

≔ufin =+⋅kdef.liv.perm ⎛⎝ +uinst_G.liv2 uinst_Q.liv2⎞⎠ ⋅kdef.fläns.perm ⎛⎝ +uinst_G.fläns2 uinst_Q.fläns2⎞⎠ 4.253

≔ufin =+uinst ufin 13.572
=⋅――――

Lkarakteristisk

400
1000 14

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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total nedböjning frekvent lastkombination
≔Lfrekvent 6.23

Direkt nedböjning

≔uinst_G.liv1 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅――――
⎛⎝Lfrekvent⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟
⎠

1000 0.869

≔uinst_G.fläns1 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lfrekvent⎞⎠
4 ⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 6.56

≔uinst_Q.liv1 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅⋅⋅――――
⎛⎝Lfrekvent⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

Nyfri cc ψ1

⎞
⎟
⎠

1000 0.227

≔uinst_Q.fläns1 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lfrekvent⎞⎠
4 ⎛⎝ ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 1.711

≔uinst =⎛⎝ +++uinst_G.liv1 uinst_G.fläns1 uinst_Q.liv1 uinst_Q.fläns1⎞⎠ 9.367

=⋅―――
Lfrekvent

600
1000 10.383

Slutgiltig nedböjning

≔uinst_G.liv2 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅――――
⎛⎝Lfrekvent⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟
⎠

1000 0.869

≔uinst_G.fläns2 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lfrekvent⎞⎠
4 ⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 6.56

≔uinst_Q.liv2 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅⋅⋅――――
⎛⎝Lfrekvent⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

Nyfri cc ψ2

⎞
⎟
⎠

1000 0.151

≔uinst_Q.fläns2 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lfrekvent⎞⎠
4 ⎛⎝ ⋅⋅Nyfri cc ψ2⎞⎠

⎞
⎟⎠

1000 1.141

≔ufin =+⋅kdef.liv.perm ⎛⎝ +uinst_G.liv2 uinst_Q.liv2⎞⎠ ⋅kdef.fläns.perm ⎛⎝ +uinst_G.fläns2 uinst_Q.fläns2⎞⎠ 6.151

≔ufin =+uinst ufin 15.518
=⋅―――

Lfrekvent

400
1000 15.575

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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SVIKT kontroll
≔tgolv 0.022 ≔Lsvikt.ej_samv 6.23

≔E22spän.tryck ⋅1800 10
6

≔E22spän.böjning ⋅3000 10
6

≔bw 0.010

Medverkande bredd av golvskivan

Tyngdpunktsförändring

≔bmedv =⋅――――――――――――――――――
min ⎛⎝ ,,+(( −cc B)) B +⎛⎝ ⋅Lsvikt.ej_samv 0.2⎞⎠ B +⎛⎝ ⋅30 tgolv⎞⎠ B⎞⎠

E0fläns

E22spän.tryck 0.055

Samverkande yttröghetsmoment

≔TPand =−

⎛
⎜
⎜
⎝
―――――――――――

+⋅⋅bmedv tgolv

⎛
⎜⎝

+H ――
tgolv

2

⎞
⎟⎠

―――
⋅Abalk H

2
⎛⎝ +Abalk ⋅bmedv tgolv⎞⎠

⎞
⎟
⎟
⎠

―
H

2
0.024

≔Ix_samv =+++Ix ⋅Abalk TPand

2
――――

⋅bmedv tgolv

3

12
⋅⋅bmedv tgolv

⎛
⎜⎝

−+―
H

2
――
tgolv

2
TPand

⎞
⎟⎠

2

⋅1.327 10
−4

Förhållande mellan styvhet parallellt och tvärs balkarna

≔β =⋅―――――――

――――
⋅E0fläns Ix

cc

―――――――
⋅E22spän.böjning tgolv

3

12

⎛
⎜⎝
――――

cc

Lsvikt.ej_samv

⎞
⎟⎠

4

0.022

om > 0.3 skall K2 användas i annat fall används K1β

≔EIsvikt_samv =⋅Ix_samv E0fläns ⋅1.725 10
6

≔EIsvikt.ej_samv =⋅E0fläns Ix ⋅1.375 10
6

≔K1 =++⎛⎝ ⋅−4.7 β
2 ⎞⎠ (( ⋅2.9 β)) 0.4 0.461

≔K2 =+0.8 ⋅0.2 β 0.804

Nedböjning av statisk punktlast utan samverkan

≔wej.samv =――――――――
⋅⋅K1 1000 ⎛⎝Lsvikt.ej_samv⎞⎠

3

⋅48 EIsvikt.ej_samv

0.002 =⋅wej.samv 1000 1.69

maximalt 1.7 mm

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Förhållande mellan styvhet parallellt och tvärs balkarna ≔Lsvikt.samv 6.82

≔β2 =⋅―――――――

――――
⋅E0fläns Ix

cc

―――――――
⋅E22spän.böjning tgolv

3

12

⎛
⎜⎝
――――

cc

Lsvikt.samv

⎞
⎟⎠

4

0.015

≔K1 =++⎛⎝ ⋅−4.7 β2

2 ⎞⎠ ⎛⎝ ⋅2.9 β2⎞⎠ 0.4 0.443

om > 0.3 skall K2 användas i annat fall används K1β

≔K2 =+0.8 ⋅0.2 β2 0.803

≔wsamv =――――――――
⋅⋅K1 1000 ⎛⎝Lsvikt.samv⎞⎠

3

⋅48 EIsvikt_samv

0.002

Nedböjning av statisk punktlast med samverkan

=⋅wsamv 1000 1.698

maximalt 1.7 mm
VIBRATIONER EGENFRERKVENS IMPULSHASTIGHET

≔m 65 ≔lmax 6.72 ≔b 3

Plattböjstyvhet

≔EIl =―――――
EIsvikt.ej_samv

cc
⋅3.439 10

6
≔EIb =―――――――

⋅E22spän.böjning tgolv

3

12
⋅2.662 10

3

Egenfrekvens
≔f1 =⋅―――

⋅2 lmax

2

‾‾‾‾
――
EIl

m
8

minimum 8 Hz

Antalet första ordningens moder av egenfrekvenser upp till 40 Hz

≔n40 =
⎛
⎜
⎝

⎛
⎜
⎝

−
⎛
⎜⎝
―
40

f1

⎞
⎟⎠

2

1
⎞
⎟
⎠

⎛
⎜⎝
――

b

lmax

⎞
⎟⎠

4

――
EIl

EIb

⎞
⎟
⎠

0.25

5.924

Impulshastighetsrespons

≔v =――――――
4 ⎛⎝ +0.4 ⋅0.6 n40⎞⎠

+⋅⋅m b lmax 200
0.01 ≔ζ 0.01 ≔bs 80

=bs

⎛⎝ −⋅f1 ζ 1⎞⎠ 0.018 <v −bs

⎛⎝ −⋅f1 ζ 1⎞⎠
ok

Maximal spännvidd
≔Lmax =min ⎛⎝ ,,,,,Lmax_V Lmax_M Lsvikt.samv lmax Lfrekvent Lkarakteristisk⎞⎠ 5.6

=Lsvikt.ej_samv 6.23

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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NEDBÖJNIG ENLIGT SP. TOTAL LAST karakteristisk 

≔Nyb 500 ≔Nyfri 1500

≔Egbg =⋅650 0.4 260 ≔Ltotal 4.88

≔dtot.liv =⋅――――
⎛⎝Ltotal⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ ++Egbg ⋅Nyb cc ⋅Nyfri cc⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.liv.perm⎞⎠ 0.003

≔dtot.fläns =⋅―――――
⋅5 Ltotal

4

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝ ++Egbg ⋅Nyb cc ⋅Nyfri cc⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.fläns.perm⎞⎠ 0.009

≔dtot =1000 ⎛⎝ +dtot.liv dtot.fläns⎞⎠ 12.177 =⋅――
Ltotal

400
1000 12.2

NYTTIG LAST karakteristisk

≔Lnyttig 4.64

≔dtot.liv =⋅――――
⎛⎝Lnyttig⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Nyb cc ⋅Nyfri cc⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.liv.perm⎞⎠ 0.002

≔dtot.fläns =⋅―――――
⋅5 Lnyttig

4

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝ +⋅Nyb cc ⋅Nyfri cc⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.fläns.perm⎞⎠ 0.006

≔dtot =1000 ⎛⎝ +dtot.liv dtot.fläns⎞⎠ 7.713 =⋅―――
Lnyttig

600
1000 7.733

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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TOTAL LAST frekvent

≔Ltotal 5.94

≔dtot.liv =⋅――――
⎛⎝Ltotal⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ ++Egbg ⋅Nyb cc ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.liv.perm⎞⎠ 0.003

≔dtot.fläns =⋅―――――
⋅5 Ltotal

4

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝ ++Egbg ⋅Nyb cc ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.fläns.perm⎞⎠ 0.012

≔dtot =1000 ⎛⎝ +dtot.liv dtot.fläns⎞⎠ 14.816 =⋅――
Ltotal

400
1000 14.85

NYTTIG LAST frekvent

≔Lnyttig 6.21

≔dtot.liv =⋅――――
⎛⎝Lnyttig⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Nyb cc ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.liv.perm⎞⎠ 0.002

≔dtot.fläns =⋅―――――
⋅5 Lnyttig

4

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝ +⋅Nyb cc ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.fläns.perm⎞⎠ 0.009

≔dtot =1000 ⎛⎝ +dtot.liv dtot.fläns⎞⎠ 10.343 =⋅―――
Lnyttig

600
1000 10.35

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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Bilaga D ‐ Beräkningar Finland

≔Ix ⋅105.8 10
−6

≔Fmk ⋅27 10
6

≔Wx ⋅705.3 10
−6

≔Ftk ⋅20 10
6

≔Iy ⋅2.69 10
−6

≔Fck ⋅29 10
6

≔Wy ⋅76.8 10
−6

≔E0fläns ⋅13000 10
6

≔Afläns ⋅6.262 10
−3

≔E0liv ⋅3800 10
6

≔Abalk ⋅6.96 10
−3

≔G0liv ⋅1080 10
6

≔Aliv ⋅2.378 10
−3

≔Eböj.osb ⋅3000 10
6

≔ix 0.123 ≔Etryck.osb ⋅1800 10
6

≔iy 0.02 ≔B 0.070

≔kh 1.0 ≔H 0.300

Karakteris ska hållfasthetskapaciteter

Nomalkraft drag
≔Nck =⋅Fck Abalk ⋅2.018 10

5

Nomalkraft tryck
≔Ntk =⋅Ftk Abalk ⋅1.392 10

5

Tvärkraft
≔k1.1 0.025 ≔k1.2 0.0674 ≔k2.1 16.5 ≔k2.2 0.3

≔Vk1 =+⋅⋅k1.1 H 1000 k2.1 24 ≔Vk2 =+⋅⋅k1.2 H 1000 k2.2 20.52

≔Vtk =min ⎛⎝ ,Vk1 Vk2⎞⎠ 20.52

Moment
≔Mmax =⋅⋅―――

⋅Fmk Ix

H
2 kh ⋅1.904 10

4
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Dimensionerande hållfasthetskapaciteter

LASTVARAKTIGHETSKLASS: Permanent

≔γn 1 ≔γm.liv 1.2 ≔γm.fläns 1.4

≔kmod.fläns 0.6 ≔kmod.liv 0.4

Nomalkraft drag
≔Ncd =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅8.65 10
4

Nomalkraft tryck
≔Ntd =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅5.966 10
4

Tvärkraft
≔Vd =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅6.84 10
3

Moment
≔Md =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅8.162 10
3

LASTVARAKTIGHETSKLASS: Långtids

≔γn 1 ≔γm.liv 1.2 ≔γm.fläns 1.4

≔kmod.fläns 0.7 ≔kmod.liv 0.5

Nomalkraft drag
≔Ncd =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.009 10
5

Nomalkraft tryck
≔Ntd =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅6.96 10
4

Tvärkraft
≔Vd =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅8.55 10
3

Moment
≔Md =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅9.522 10
3
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LASTVARAKTIGHETSKLASS: MEDEL

≔γn 1 ≔γm.liv 1.2 ≔γm.fläns 1.4

≔kmod.fläns 0.8 ≔kmod.liv 0.7

Nomalkraft drag
≔Ncd =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.153 10
5

Nomalkraft tryck
≔Ntd =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅7.954 10
4

Tvärkraft
≔Vd_M =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅1.197 10
4

Moment
≔Md_M =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.088 10
4

LASTVARAKTIGHETSKLASS: Kort

≔γn 1 ≔γm.liv 1.2 ≔γm.fläns 1.4

≔kmod.fläns 0.9 ≔kmod.liv 0.9

Nomalkraft drag
≔Ncd =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.298 10
5

Nomalkraft tryck
≔Ntd =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅8.949 10
4

Tvärkraft
≔Vd =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅1.539 10
4

Moment
≔Md =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.224 10
4
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LASTVARAKTIGHETSKLASS: Instant

≔γn 1 ≔γm.liv 1.2 ≔γm.fläns 1.4

≔kmod.fläns 1.1 ≔kmod.liv 1.1

Nomalkraft drag
≔Ncd =⋅Nck ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.586 10
5

Nomalkraft tryck
≔Ntd =⋅Ntk ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.094 10
5

Tvärkraft
≔Vd =⋅⋅Vtk ―――

kmod.liv

⋅γn γm.liv

1000 ⋅1.881 10
4

Moment
≔Md =⋅Mmax ――――

kmod.fläns

⋅γn γm.fläns

⋅1.496 10
4

Lastnedräkning med säkerhetsklass 2

≔Eg 650 ≔kdef.fläns.perm 0.6

≔Nyb 500 ≔kdef.liv.perm 1.5

≔Nyfri 1500 ≔KF1 1.0

≔ψ0 0.7 ≔ψ1 0.5 ≔ψ2 0.3

≔cc 0.4

≔Brottgräns =+⋅⋅⋅⎛⎝ +Nyb Nyfri⎞⎠ 1.5 KF1 cc ⋅⋅⋅Eg cc 1.15 KF1 ⋅1.499 10
3

Lastvarighetsklass Medel ger maximal spännvidd enligt

≔Lmax_M =
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
――――

⋅Md_M 8

Brottgräns
7.621

≔Lmax_V =――――
⋅2 Vd_M

Brottgräns
15.971

t t l dböj i k kt i ti k l tk bi ti

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

4



total nedböjning karakteristisk lastkombination
≔Lkarakteristisk 5.86

Direkt nedböjning

≔uinst_G.liv1 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅―――――
⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟
⎠

1000 0.769

≔uinst_G.fläns1 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠
4

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟⎠

1000 5.135

≔uinst_Q.liv1 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅⋅―――――
⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

Nyfri cc
⎞
⎟
⎠

1000 1.003

≔uinst_Q.fläns1 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠
4

⎛⎝ ⋅Nyfri cc⎞⎠
⎞
⎟⎠

1000 6.698

≔uinst =⎛⎝ +++uinst_G.liv1 uinst_G.fläns1 uinst_Q.liv1 uinst_Q.fläns1⎞⎠ 13.605

=⋅――――
Lkarakteristisk

400
1000 14.65

Slutgiltig nedböjning

≔uinst_G.liv2 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅―――――
⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟
⎠

1000 0.769

≔uinst_G.fläns2 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠
4

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟⎠

1000 5.135

≔uinst_Q.liv2 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅⋅⋅―――――
⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

Nyfri cc ψ2

⎞
⎟
⎠

1000 0.301

≔uinst_Q.fläns2 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lkarakteristisk⎞⎠
4

⎛⎝ ⋅⋅Nyfri cc ψ2⎞⎠
⎞
⎟⎠

1000 2.009

≔ufin =+⋅kdef.liv.perm ⎛⎝ +uinst_G.liv2 uinst_Q.liv2⎞⎠ ⋅kdef.fläns.perm ⎛⎝ +uinst_G.fläns2 uinst_Q.fläns2⎞⎠ 5.891

≔ufin =+uinst ufin 19.496
=⋅――――

Lkarakteristisk

300
1000 19.533

Nedböjning av nyttig last

≔unyttig =+++uinst_Q.liv1 uinst_Q.fläns1 ⋅uinst_Q.liv2 kdef.liv.perm ⋅uinst_Q.fläns2 kdef.fläns.perm 9.358

maximum 12 mm

t t l dböj i f k t l tk bi ti
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total nedböjning frekvent lastkombination
≔Lfrekvent 6.26

Direkt nedböjning

≔uinst_G.liv1 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅――――
⎛⎝Lfrekvent⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟
⎠

1000 0.877

≔uinst_G.fläns1 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lfrekvent⎞⎠
4

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟⎠

1000 6.688

≔uinst_Q.liv1 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅⋅⋅――――
⎛⎝Lfrekvent⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

Nyfri cc ψ1

⎞
⎟
⎠

1000 0.572

≔uinst_Q.fläns1 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lfrekvent⎞⎠
4

⎛⎝ ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠
⎞
⎟⎠

1000 4.361

≔uinst =⎛⎝ +++uinst_G.liv1 uinst_G.fläns1 uinst_Q.liv1 uinst_Q.fläns1⎞⎠ 12.499

=⋅―――
Lfrekvent

400
1000 15.65

Slutgiltig nedböjning

≔uinst_G.liv2 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅――――
⎛⎝Lfrekvent⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟
⎠

1000 0.877

≔uinst_G.fläns2 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lfrekvent⎞⎠
4

⎛⎝ +⋅Eg cc ⋅Nyb cc⎞⎠
⎞
⎟⎠

1000 6.688

≔uinst_Q.liv2 =⋅
⎛
⎜
⎝

⋅⋅⋅――――
⎛⎝Lfrekvent⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

Nyfri cc ψ2

⎞
⎟
⎠

1000 0.343

≔uinst_Q.fläns2 =⋅
⎛
⎜⎝

⋅⋅―――――
5

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝Lfrekvent⎞⎠
4

⎛⎝ ⋅⋅Nyfri cc ψ2⎞⎠
⎞
⎟⎠

1000 2.617

≔ufin =+⋅kdef.liv.perm ⎛⎝ +uinst_G.liv2 uinst_Q.liv2⎞⎠ ⋅kdef.fläns.perm ⎛⎝ +uinst_G.fläns2 uinst_Q.fläns2⎞⎠ 7.414

≔ufin =+uinst ufin 19.912 =⋅―――
Lfrekvent

300
1000 20.867

Nedböjning av nyttig last

≔unyttig =+++uinst_Q.liv1 uinst_Q.fläns1 ⋅uinst_Q.liv2 kdef.liv.perm ⋅uinst_Q.fläns2 kdef.fläns.perm 7.019

maximum 12 mm

SVIKT k t ll
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SVIKT kontroll

≔E22spän.tryck ⋅1800 10
6

≔bw 0.010 ≔Lsvikt.ej_samv 3.47

≔E22spän.böjning ⋅3000 10
6

≔tgolv 0.022

Medverkande bredd av golvskivan

≔bmedv =⋅――――――――――――――――――
min ⎛⎝ ,,+(( −cc B)) B +⎛⎝ ⋅Lsvikt.ej_samv 0.2⎞⎠ B +⎛⎝ ⋅30 tgolv⎞⎠ B⎞⎠

E0fläns

E22spän.tryck 0.055

Tyngdpunktsförändring

≔TPand =−

⎛
⎜
⎜
⎝
―――――――――――

+⋅⋅bmedv tgolv

⎛
⎜⎝

+H ――
tgolv

2

⎞
⎟⎠

―――
⋅Abalk H

2

⎛⎝ +Abalk ⋅bmedv tgolv⎞⎠

⎞
⎟
⎟
⎠

―
H

2
0.024

Samverkande yttröghetsmoment

≔Ix_samv =+++Ix ⋅Abalk TPand

2
――――

⋅bmedv tgolv

3

12
⋅⋅bmedv tgolv

⎛
⎜⎝

−+―
H

2
――
tgolv

2
TPand

⎞
⎟⎠

2

⋅1.327 10
−4

≔EIsvikt.ej_samv =⋅E0fläns Ix ⋅1.375 10
6

EJ SAMVERKAN: VIBRATIONER EGENFRERKVENS IMPULSHASTIGHET

≔m 65 =Lsvikt.ej_samv 3.47 ≔b 3

Plattböjstyvhet utan samverkan

≔EIl =――――
⋅E0fläns Ix

cc
⋅3.439 10

6
≔EIb =―――――――

⋅E22spän.böjning tgolv

3

12
⋅2.662 10

3

≔F 1000

Egenfrekvens
≔f1 =⋅―――――

⋅2 Lsvikt.ej_samv

2

‾‾‾‾
――
EIl

m
30.005

≔kδ =
‾‾‾‾‾4 ⎛
⎜
⎝
――
EIb

EIl

⎞
⎟
⎠

0.167 max =――――
b

Lsvikt.ej_samv

0.865

Nedböjning av statisk punktlast utan samverkan

≔δ =min
⎛
⎜
⎝

,―――――
⋅F Lsvikt.ej_samv

2

⋅⋅42 kδ EIl

―――――
⋅F Lsvikt.ej_samv

3

⋅⋅48 cc EIl

⎞
⎟
⎠

⋅4.998 10
−4

maximum 0,5 mm
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SAMVERKAN: VIBRATIONER EGENFRERKVENS IMPULSHASTIGHET

≔m 65 ≔Lsvikt.samv 3.74 ≔b 3

Plattböjstyvhet samverkan

≔EIl =―――――
⋅E0fläns Ix_samv

cc
⋅4.314 10

6
≔EIb =―――――――

⋅E22spän.böjning tgolv

3

12
⋅2.662 10

3

≔F 1000

Egenfrekvens
≔f1 =⋅―――――

⋅2 Lsvikt.samv

2

‾‾‾‾
――
EIl

m
28.93

≔kδ =
‾‾‾‾‾4 ⎛
⎜
⎝
――
EIb

EIl

⎞
⎟
⎠

0.158 =――――
b

Lsvikt.samv

0.802max

≔δ =min
⎛
⎜
⎝

,―――――
⋅F Lsvikt.samv

2

⋅⋅42 kδ EIl

―――――
⋅F Lsvikt.samv

3

⋅⋅48 cc EIl

⎞
⎟
⎠

⋅4.898 10
−4

Nedböjning av statisk punktlast med samverkan

maximum 0,5 mm

EGENFREKVENS

Plattböjstyvhet
≔Lfrekvens 6.33

≔EIl =――――
⋅E0fläns Ix

cc
⋅3.439 10

6

Egenfrekvens

≔f1 =⋅――――
⋅2 Lfrekvens

2

‾‾‾‾
――
EIl

m
9.017 minimum 9 Hz

Maximal spännvidd

≔Lmax =min ⎛⎝ ,,,,,Lmax_V Lmax_M Lfrekvens Lfrekvent Lkarakteristisk Lsvikt.samv⎞⎠ 3.74

=Lsvikt.ej_samv 3.47
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NEDBÖJNING ENLIGT SP. TOTAL LAST karakteristisk 

≔Nyb 500 ≔Nyfri 1500

≔Egbg =⋅650 0.4 260 ≔Ltotal 5.47

≔dtot.liv =⋅――――
⎛⎝Ltotal⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ ++Egbg ⋅Nyb cc ⋅Nyfri cc⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.liv.perm⎞⎠ 0.004

≔dtot.fläns =⋅―――――
⋅5 Ltotal

4

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝ ++Egbg ⋅Nyb cc ⋅Nyfri cc⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.fläns.perm⎞⎠ 0.014

≔dtot =1000 ⎛⎝ +dtot.liv dtot.fläns⎞⎠ 18.233 =⋅――
Ltotal

300
1000 18.233

NYTTIG LAST karakteristisk

≔Lnyttig 4.99

≔dtot.liv =⋅――――
⎛⎝Lnyttig⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Nyb cc ⋅Nyfri cc⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.liv.perm⎞⎠ 0.002

≔dtot.fläns =⋅―――――
⋅5 Lnyttig

4

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝ +⋅Nyb cc ⋅Nyfri cc⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.fläns.perm⎞⎠ 0.008

≔dtot =1000 ⎛⎝ +dtot.liv dtot.fläns⎞⎠ 9.937 =⋅―――
Lnyttig

500
1000 9.98

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.
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TOTAL LAST frekvent

≔Ltotal 6.15

≔dtot.liv =⋅――――
⎛⎝Ltotal⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ ++Egbg ⋅Nyb cc ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.liv.perm⎞⎠ 0.003

≔dtot.fläns =⋅―――――
⋅5 Ltotal

4

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝ ++Egbg ⋅Nyb cc ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.fläns.perm⎞⎠ 0.016

≔dtot =1000 ⎛⎝ +dtot.liv dtot.fläns⎞⎠ 19.966 =⋅――
Ltotal

300
1000 20.5

NYTTIG LAST frekvent

≔Lnyttig 5.99

≔dtot.liv =⋅――――
⎛⎝Lnyttig⎞⎠

2

⋅⋅8 G0liv Aliv

⎛⎝ +⋅Nyb cc ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.liv.perm⎞⎠ 0.002

≔dtot.fläns =⋅―――――
⋅5 Lnyttig

4

⋅⋅384 Ix E0fläns

⎛⎝ +⋅Nyb cc ⋅⋅Nyfri cc ψ1⎞⎠ ⎛⎝ +1 kdef.fläns.perm⎞⎠ 0.01

≔dtot =1000 ⎛⎝ +dtot.liv dtot.fläns⎞⎠ 11.933 =⋅―――
Lnyttig

500
1000 11.98
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