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SAMMANFATTNING 

Att en byggnad när den är färdigbyggd håller för de tänkbara belastningar som kan uppstå 

förutsätter nog de flesta. Men en aspekt som lätt glöms bort är att byggnadsdelar kan utsättas för 

andra, ibland större, belastningar under byggskedet innan alla delar sitter på plats och 

samverkar med varandra på det sätt som är tänkt. Det finns därför ett behov av anvisningar för 

hur montaget ska utföras på ett sätt som garanterar säkerheten för både konstruktioner och 

människor.  

Detta arbete fokuserar på att förklara de effekter som horisontella laster kan ha på 

byggnadsdelar under byggskedet och visar på hur provisorisk stabilisering kan anordnas så att 

säkerheten kan garanteras. I arbetet sammanställs också de krav, regler och ansvar som gäller 

för konstruktörer samt pekar på aspekter som kan vara nyttiga att känna till när en 

montageanvisning upprättas.  

Resultatet av arbetet är ett underlag för montageanvisningar och ett exempel på en 

montageanvisning som utgår från underlaget. Underlaget innehåller en sammanställning av de 

krav och råd som samlats ihop i arbetet. Exemplet visar på vilka åtgärder som behövs för att 

stabilisera en specifik stomme i limträ, och  även i vilken ordning montaget bör utföras. 

Slutsatserna som dras av arbetet är att tillgänglig information kring montering och 

montageanvisningar är begränsad och det eventuellt skulle behövas ses över från 

myndighetshåll. 
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ABSTRACT 
Most people expect for a finished building to be able to withstand any loads that it can 

realistically encounter. But one aspect that is easily left out of consideration is that parts of the 

building can be exposed to other, sometimes larger, loads during building time when not all 

parts are fully assembled and collaborate as intended. Therefore, there is a need for instructions 

on how to assemble a building in a way that guarantees the safety for both the construction and 

people.   

This work focuses on explaining the effects that horizontal loads can have on parts of a building 

during building time and shows how temporary stabilizing can be done so that safety can be 

guaranteed. It also compiles requirements, rules and responsibilities for constructors as well as 

points to aspects that can be useful to know about when creating assembly instructions.  

The result of the work is a document that helps when making assembly instructions as well as an 

example of an assembly instruction using the information from that document.  The document 

contains a compilation of the requirements and recommendations that were gathered for this 

work. The example shows the measures that should be used to stabilize a specific glulam 

structure and also in what order the assembly should be done. The conclusion drawn after 

having done this work is that the information regarding assembly and assembly instructions is 

very limited and could need to be looked over by authorities. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel beskrivs examensarbetets bakgrund, syfte, mål och avgränsningar.  

1.1 BAKGRUND 
Att en byggnad när den är färdigbyggd håller för de tänkbara belastningar som kan uppstå 

förutsätter nog de flesta. Men en aspekt som lätt glöms bort är att byggnadsdelar kan utsättas för 

andra, ibland större, belastningar under byggskedet innan alla delar sitter på plats och 

samverkar med varandra på det sätt som är tänkt. Det finns därför ett behov av anvisningar för 

hur montaget ska utföras på ett som garanterar säkerheten för både konstruktioner och 

människor.  

1.1.1 MARTINSONS 

Examensarbetet utfördes i samarbete med Martinsons Byggsystem, som efterfrågade ett 

underlag för framtagning av montageanvisningar. Martinsons är Sveriges största 

limträproducent och Nordens ledande företag inom träbroar och byggsystem med massiva 

trästommar [1]. Företaget äger och driver också ett av Europas mest moderna sågverk.  

1.1.2 MONTAGEANVISNING 

Med montageanvisning menas i detta fall de handlingar som används för att själva monteringen 

av byggnadsdelar ska utföras korrekt. Dessa handlingar behövs dels för att underlätta för 

montörerna så att montaget kan utföras smidigt, men också för att kunna försäkra om att 

byggnadsdelarna monteras på ett säkert sätt.  

Montageanvisningarna utformas som en lista där varje steg i montaget beskrivs i den ordning 

konstruktören rekommenderar att montaget utförs. Till montageanvisningen följer även 

förklarande figurer. 

Begreppet montageanvisning i denna rapport ska inte blandas ihop med byggnadsritningar, som 

också kan kallas montageanvisningar.    

1.1.1 BYGGNADEN 

Byggnaden som exemplet på montageanvisning har utgått från används som ridhus. Ridhuset är 

utformat med treledstakstol. Byggnaden konstruerades av Martinsons under 2013 och är 

placerad i Enköping. Stommen består av limträ i hållfasthetsklass L40c. Taket är utformat med 

takåsar och vindfackverk. En 3D-vy av byggnaden visas i Figur 1. 
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Figur 1. 3D-vy av ridhusets stomme. 

 

1.2  SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 
Syftet med detta arbete var att samla ihop de krav och regler som gäller vid montage av 

limträstommar och sammanställa detta tillsammans med allmänna råd och aspekter som kan 

vara till nytta på byggarbetsplatsen i ett underlag som ska förenkla arbetet med att ta fram 

montageanvisningar.  

En andra del av arbetet var att ta fram ett exempel på en sådan montageanvisning i syfte att visa 

på hur underlaget som tagits fram kan användas och för att beskriva hur provisorisk 

stabilisering kan utföras på en verklig byggnad. Detta arbete har valt att fokusera på ett exempel 

på limträstomme som tagits fram av Martinsons Byggsystem. Förhoppningsvis kan dock detta 

arbete även ge insikter om hur utförandet av provisorisk stabilisering kan göras för andra typer 

av stommar.  

1.3  AVGRÄNSNINGAR 
Arbetet är inriktat på montage av trästommar, varför viktiga detaljer kan förbises för montage 

av andra stommaterial.   

Endast trästommens stabilisering kontrolleras. Grund, yttertak och andra delar än de delar som 

ligger i Martinsons åtagande ingår inte vid kontroll av stabilisering under byggskedet. 
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2 METOD 
Nedan beskrivs hur resultaten för examensarbetet tagits fram. 

2.1 LITTERATUR 
Arbetet började med en litteraturstudie. Syftet med denna var att bredda kunskapen för att få en 

tillräcklig grund att stå på. Litteraturen som studerades var dels eurokoderna, men även 

kompletterande litteratur om stabilisering av byggnadselement, lagtext, samt Boverkets och 

Arbetsmiljöverkets författningar.   

2.2 MUNTLIG RÅDGIVNING 
För att få en tydlig bild av vilka regler och krav som gäller vid montage och var de kan hittas 

kontaktades Boverket och Arbetsmiljöverket. 

För information om montagestöd och deras användning kontaktades återförsäljare, uthyrare och 

tillverkare. 

Aspekter från byggarbetsplats hämtades från Martinsons konstruktörer samt 

montagesamordnare.   

2.3 BERÄKNINGAR 
Vid beräkningar i detta examensarbete var utgångspunkten eurokoderna. Viss hjälp togs från 

Limträhandboken [2] och Dimensionering av träkonstruktioner [9] för att få en klarare bild av 

hur vissa problem kan lösas. Vad eurokoder är och hur de används beskrivs senare i denna 

rapport.  

2.4 INLÄRNING AV PROGRAMVARA 
För beräkningar användes Mathcad. Mathcad är ett beräkningsprogram som underlättar vid 

beräkningar eftersom all data som skrivs in uppdateras automatiskt. För att kontrollera vad ett 

visst värde har för effekt behöver då inte alla beräkningar skrivas in manuellt igen. På så sätt 

sparades mycket tid in trots den oundvikliga inlärningstiden. 

För ritningar till den provisoriska stabiliseringen användes Revit Architecture. 
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3 TEORI 
En konstruktion som utsätts för horisontella laster behöver stabiliseras. Detta kan uppnås 

genom ett antal olika metoder. I detta kapitel beskrivs den bakomliggande teorin för sådan 

stabilisering. 

3.1 LIMTRÄ 
Limträ är ett konstruktionsmaterial som optimerar de tekniska egenskaperna hos trä. Det första 

patentet för limträ utfärdades i Tyskland omkring år 1900 och eftersom trä är en förnyelsebar 

råvara är limträ som stommaterial en miljövänlig lösning. Limträ har större styrka och styvhet 

än motsvarande dimension av konstruktionsvirke. I förhållande till sin egenvikt är limträ 

starkare än stål [2]. 

Tillverkningen av limträ sker genom att torkat, hållfasthetssorterat konstruktionsvirke 

sammanfogas genom fingerskarvning till lameller. Dessa lameller kapas till önskad längd, hyvlas 

och staplas på varandra med limpåläggning mellan varje lamell. Elementet utsätts sedan för 

sammanpressning under limmets torktid, varefter virket hyvlas och emballeras innan det 

fraktas ut till byggarbetsplatsen [2].  

Limträ hänförs till bestämda hållfasthetsklasser. Den vanligaste i Sverige idag är GL30, som står 

för Glulam 30 MPa karaktäristisk böjhållfasthet parallellt fibrerna [3]. Glulam (glued laminated 

timber) är den engelska benämningen på limträ. 

3.2 EUROKODER 
Eurokoder är standarder som tagits fram på uppdrag av Europeiska kommissionen och 

Europeiska frihandelssammanslutningen. Det finns i dagsläget 10 olika eurokoder som 

innehåller dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar [7]. Eurokoderna 

som används i detta arbete är: 

 EN 1990: Eurokod 0 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 

 EN 1991: Eurokod 1 Laster på bärverk 

 EN 1995: Eurokod 5 Dimensionering av träkonstruktioner 

Tillsammans med EKS (Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 

konstruktionsstandarder) utgör eurokoderna de svenska reglerna för dimensionering av 

bärverk i Sverige, och de uppfyller kraven på bärförmåga, stadga och beständighet i 8 kap. 4 §, 

punkt 1 i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. I EKS anges Sveriges nationella val av 

parametrar som ska användas i eurokoderna. Valen baseras på ett antal parametrar så som 

klimat och säkerhetsnivåer [8]. 

Informationen i följande underrubriker kommer från dessa eurokoder, och beskrivs också 

betydligt mer noggrant där. 

3.2.1 LASTER ENLIGT EUROKODER 

När en byggnad utformas enligt eurokod sker dimensionering enligt två gränstillstånd; 

dimensionering i brottgränstillstånd och dimensionering i bruksgränstillstånd [11]. 

Gränstillstånden definierar tillstånd då konstruktionen inte uppfyller de krav som ställs på 

prestandan för den specifika gränsen.  
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Brottgränstillstånd berör  

- människors säkerhet och/eller 

- bärverkets säkerhet  

och bestämmer toleranserna för kollaps eller andra former av brott i en konstruktion. 

Bruksgränstillstånd berör  

- bärverkets eller bärverksdelens funktion vid normal användning 

- människors välbefinnande 

- byggnadsverkets utseende 

och beskriver tillstånd då byggnaden inte går till brott, men ändå beter sig på ett 

otillfredsställande sätt, exempelvis överdriven deformation eller vibrationer. 

Under montaget av limträstommar är det främst brottgränstillståndet som är relevant. 

För att kontrollera att bärverket klarar gränstillståndet används ett statistiskt tillvägagångssätt 

där sannolikheten att uppnå gränstillståndet bedöms. Kort beskrivet gäller vid 

brottgränstillstånd att bärförmågan med en hög grad av sannolikhet ska vara större än 

lasteffekten.  

När en byggnad dimensioneras används något som kallas partialkoefficientmetoden. I korthet 

innebär partialkoefficientmetoden att man kombinerar karakteristiska värden för laster och 

bärförmåga med en koefficient. Koefficienten återger osäkerheten för varje typ av påverkan på 

byggnaden.   

Laster klassificeras med hänsyn till deras variation i tiden som  

- Permanenta laster, t.ex. bärverkens egentyngd, tyngd av fast utrustning och 
vägbeläggning samt indirekta laster orsakade av krympning och ojämna sättningar 

- Variabla laster, t.ex. nyttig last på bjälklag, balkar och yttertak samt vindlast och snölast 
- Olyckslaster, t.ex. explosion samt påkörning från fordon. 

Laster ska också klassificeras med hänsyn till  

- Ursprung, som direkta eller indirekta 

- Variation i rummet, som bundna eller fria, eller 

- Deras natur eller bärverkets reaktion, som statiska eller dynamiska. 

LASTKOMBINATIONER 

I eurokod används något som kallas lastkombinationer för att bestämma dimensionerande 

laster på konstruktioner. Permanenta laster kan antas alltid verka på konstruktionen, men när 

det gäller flera variabla laster, såsom vind och snö, som verkar samtidigt måste hänsyn tas till att 

lasterna inte uppnår sina maxvärden samtidigt. Till exempel är det inte sannolikt att den värsta 

snöanhopningen uppträder samtidigt som den värsta blåsten råder. I eurokod finns fyra 

lastkombinationer i brottgränstillståndet [11]. 

 EQU (EQUlibrium=jämvikt) – Förlorad statisk jämvikt för (del av) bärverk betraktat som 

en stel kropp 
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 STR (STRength=hållfasthet) – Inre brott eller för stor deformation hos (del av) bärverk 

där materialhållfasthet är avgörande 

 GEO (GEOtechnics=geoteknik) – Brott eller för stor deformation i undergrund där 

hållfastheten hos jord eller berg är avgörande 

 FAT (FATigue=utmattning) – Brott p.g.a. utmattning 

EGENTYNGDER 

Egentyngder, och de lasteffekter som uppstår på grund av dem, klassas som permanenta bundna 

laster. När egentyngder ska beräknas multipliceras densiteten för materialet med 

tyngdaccelerationen           samt de mått som är väsentliga för byggnadsdelen. Värdet för 

egentyngden multipliceras sedan i lastkombinationen med en konstant som tar i beaktande om 

egentyngden i det specifika fallet är gynnsam eller ogynnsam. Det senare gäller för alla 

permanenta laster. 

VINDLAST 

Under byggskedet måste hänsyn tas till vindlastens dynamiska inverkan på konstruktionen [10]. 

För information om hur dynamiska laster beaktas hänvisas till eurokoderna. 

För beräkning av vindlast som verkar vinkelrätt mot längsriktningen på bärverk med 

rektangulärt tvärsnitt, såsom pelare och balkar, bestäms formfaktorn enligt ekvation 1. 

 

                 (1) 

där 

     Formfaktor för kraft för ett rektangulärt skarpkantigt tvärsnitt 

   Reduktionsfaktor för kvadratiska tvärsnitt med avrundade hörn 

   Reduktionsfaktor med hänsyn till strömning över bärverksdelens ändar 

 

Resulterande kraft på ett bärverk eller en bärverksdel orsakad av vind bestäms enligt      

ekvation 2. 

 

              (  )                 (2) 

där 

     Bärverksfaktor, för byggnader lägre än 15 meter sätts denna till 1. 

   Formfaktor för kraft på bärverk eller bärverksdel enligt ovan 

  (  ) Karakteristiskt hastighetstryck för referenshöjden   . Nationella värden för 

vindhastigheter 21-26 m/s ges i EKS 10. 

     Bärverkets eller bärverksdelens referensarea 
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För andra vindhastigheter än 21-26 m/s kan det karakteristiska hastighetstrycket beräknas 

enligt ekvation 3. 

 

  ( ) =   ( )        (3) 

där 

  ( ) Exponeringsfaktor för aktuell höjd, värden avläses i SS-EN 1-1-4 Figur 4.2. 

   Referenshastighetstryck 

Referenshastighetstrycket kan beräknas med ekvation 4. 

   
 

 
     

     (4) 

där 

  Luftens densitet, rekommenderat värde 1,25 kg/m3 

   Referensvindhasighet 

 

SNÖLAST 

Då takbeklädnaden är på plats antas byggnaden vara stabil. Innan dess finns ingen yta för snön 

att ansamlas, varför snölast inte behöver beaktas vid montage av stommarna i de fall som tas 

upp i detta arbete. I vissa fall kan dock snölast behöva beaktas på exempelvis bjälklag under 

byggskedet.  

BYGGLAST 

Under byggskedet kan andra laster uppstå än de laster som kan förväntas verka på byggnaden 

under brukstiden. Dessa laster är viktiga att beakta eftersom att byggnaden ännu inte är 

färdigmonterad och bärverksdelar kanske inte samverkar på det sätt som är tänkt. Exempel på 

sådana laster är lagring av byggmaterial och laster från lyftanordningar när en bärverksdel lyfts 

på plats. 

3.3 HORISONTELL STABILISERING 
Stommens funktion i en byggnad är att föra ned alla former av belastningar som verkar på 

byggnaden till undergrunden. Dessa belastningar kan vara vertikala eller horisontella. De 

vertikala belastningarna förs ned i grunden genom pelare och bärande väggar, medan de 

horisontella krafterna måste tas upp genom speciella åtgärder [5]. 

Alla byggnader måste dimensioneras för att klara av att föra ned de horisontella krafterna till 

grunden. Sådana horisontella laster kan orsakas av exempelvis vind, seismisk aktivitet eller 

olyckor som påkörning (i exempelvis lagerlokaler är det vanligt med stötbelastning från 

truckar). Något som också behöver beaktas är att horisontalkrafter uppstår på grund av 

vertikala laster när pelare oavsiktligt, men oundvikligen, snedställs. 
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När en konstruktion påverkas av horisontella laster kommer dess form att påverkas. För en 

vanlig konstruktion som pelare ledat infästa till grund och balk enligt Figur 2 sker detta genom 

att rektangeln successivt formas om till ett parallellogram. Denna formförändring fortsätter att 

öka så länge de stabiliserande krafterna är mindre än de stjälpande och när de horisontella 

krafterna slutar att verka kommer inte heller konstruktionen att återgå till sin ursprungliga 

form. 

 

 

Figur 2. Ett fackverkssystem med balkar och pelare ledat infästa till varandra utsätts för en 

horisontalkraft och kollapsar.    

 

För att motverka missformningen av konstruktionen, som tillslut kommer få konstruktionen att 

kollapsa, behöver stabilisering införas. Sådan stabilisering har som roll att förhindra att en 

konstruktion som i Figur 2 ovan kan ändras till ett parallellogram. En stabil konstruktion 

kommer också att formförändras till viss del, men denna formförändring är väldigt liten i 

jämförelse med den formförändring som sker vid en instabil konstruktion [2]. Konstruktioner 

som är stabila kommer också att återgå till sin ursprungliga form när den horisontella 

belastningen minskar, detta på grund av de inre krafter som genereras i det stabiliserande 

systemet. 

3.3.1 STABILISERANDE SYSTEM 

För att en konstruktion ska kunna ta upp horisontella belastningar och föra ned dem till grunden 

behövs ett stabiliserande system. Det finns tre typer av stabiliserande system; diagonalstagning, 

skivverkan och momentstyva förbindelser.  

DIAGONALSTAGNING 

En metod för att erhålla en stabil konstruktion är att använda sig utav ett diagonalt stag eller 

sträva som tar upp de tryck- och/eller dragkrafter som den horisontella lasten medför. Se    

Figur 3. Vanligen används vindkryss i väggar och tak i form av tryck- och dragstag i stål. 
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Figur 3. Ett diagonalt stag kan användas för att motverka kollaps på grund av horisontella krafter. 

 

SKIVVERKAN 

Genom att utnyttja en skiva kan den horisontella lasten föras ned i grunden, eller överföras från 

tak till vägg, genom skjuvning. Se Figur 4. Med skiva menas styva, plana ytelement. För 

trästommar utnyttjas detta ofta i regelväggar med avstyvande skiva, väggar med KL-trä 

och/eller bärplåt i taket. 

 

Figur 4. Skivverkan för ned den horisontella lasten i grunden och stabiliserar konstruktionen. 

 

MOMENTSTYVHET 

Om en pelare utförs som inspänd i grunden kan den ta upp det moment som den horisontella 

lasten medför, se Figur 5. Ett annat sätt är att utföra hörnen i en konstruktion som momentstyva 

enligt Figur 6. 

Oftast förutsätts pendelpelare vara ledat infästa i grunden vid dimensionering av byggnaden. I 

verkligheten är dock pelare i själva verket delvis inspända, eftersom pelarna måste kunna stå för 

sig själva under monteringen av byggnaden [6].  
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Figur 5. Pelare inspänd i grunden tar upp horisontella laster som moment i pelarinfästningen. 

 

 

Figur 6. Momentstyva hörn förhindrar den tänkta diagonalen mellan hörnen från att förlängas 

genom att ta upp horisontella laster som moment.  

 

KOMBINERING AV STABILISERINGSMETODER 

I vissa fall, som då extra styvhet behövs i konstruktionen kan man också kombinera de metoder 

som beskrivs ovan. Exempelvis kan momentstyva förband kombineras med diagonalstagning. 

Att kombinera metoder på detta sätt är dock relativt ovanligt eftersom det medför statisk 

obestämdhet i konstruktioner och systemet blir mer känsligt för små deformationer orsakade av 

sättningar och dylikt.  

3.3.2 TOTALSTABILITET 

Ovan har bara beskrivits stabiliteteten för en konstruktion i ett plan. Konstruktioners stabilitet 

behöver emellertid analyseras som helhet, både i sitt eget plan och ut ur planet. Detta är också 

nödvändigt för att korrekt kunna analysera konstruktionsdelars knäckningsfenomen. När en 

konstruktion belastas sker utböjningar så väl i konstruktionens plan som ut ur planet, se Figur 7. 
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Figur 7. En tvåledsram belastas av vertikal last som dels orsakar utböjningar i konstruktionens 

plan (t.v.), men också ut ur planet (t.h.). Båda dessa effekter är väsentliga för analys av 

knäckningsfenomen. 

 

För att beskriva hur en konstruktion kan stabiliseras i alla riktningar kan ett fack i ett balk-

pelarsystem enligt Figur 8 studeras. 

 

Figur 8. Balk-pelarsystem i ett fack utan horisontell stabilisering. 

 

För att facket ska bli stabilt mot horisontell belastning i balkarnas tvärriktning kan metoden 

med diagonalstagning användas. Om inte pelarna stagas kommer de välta. Därför fästs en 

tryckbom och diagonala stag mellan pelarna enligt Figur 9. Anledningen till att dubbla stag 

(kryss) används är för att slippa de instabilitetsfenomen som uppstår vid tryckta slanka tvärsnitt 

och istället ta upp belastningarna i båda riktningarna som drag. 
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Figur 9. Pelarna i pelar-balksystemet stagas i facket för att inte välta vid horisontell belastning 

(sett från sidan). 

 

Med pelarna stagade är de förhindrade från att välta. Däremot kan fortfarande balkarna välta om 

de utsätts för tillräckligt stor horisontell last. Därför fästs diagonalstag och tryckbom även i 

balkändarna enligt Figur 10. Ofta är dock balkar fästa i pelarna på ett sådant sätt att det räcker 

att fästa diagonalstagen i balk och pelarfot. 

 

Figur 10. Balkarna i pelar-balksystemet stagas i facket för att inte välta vid horisontell belastning 

(sett från sidan). 

 

Med balkarna stagade kan systemet klara de horisontella belastningarna. Fortfarande finns dock 

en risk för att balkarna vippar eller knäcks ut i sidled, varför de kan behöva stagas även i 

takplanet. Sådan stagning kan göras genom åsar, skivverkan eller med fackverk som i Figur 11. 
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Figur 11. Balkarna i pelar-balksystemet stagas för att undvika vippning och utknäckning i sidled 

(sett ovanifrån). 

 

Stagningen mot vippning är väldigt viktig att beakta, och får inte heller förbises i 

monteringsskedet innan alla permanenta avsträvningar ännu inte anbringats.  

Förutom att överföra horisontella laster till grundkonstruktionen och begränsa 

sidledsdeformationer kan den horisontella stabiliseringen också förbättra knäcklängden för 

tryckta element. Det är därför viktigt att beakta detta vid monteringen, om pelarens säkerhet 

mot knäckning är beroende av den horisontella stabiliseringen, eller om väggar antas förhindra 

utböjning i pelarens veka riktning i den färdiga byggnaden. 

3.3.3 ÖVERFÖRING AV HORISONTELLA LASTER 

Till skillnad från laster orsakade av tyngdkraft, som snölast och egentyngder, kan horisontella 

laster verka i vilken riktning som helst i ett plan [2]. Därför måste konstruktören se till att det 

stabiliserande systemet har tillräcklig bärförmåga i alla möjliga riktningar och att det kan föra 

ned lasterna till grundkonstruktionen. 

När vinden blåser mot en pelare i den färdiga byggnaden antas pelaren verka som en fritt 

upplagd balk och hälften av lasten tas upp i pelarfoten där den förs ned i grundkonstruktionen, 

medan hälften tas upp i pelarens topp och sedan förs vidare till anslutande bärverksdel.  

Då pelaren stagas under monteringsskedet fungerar däremot pelaren som en tvåstödsbalk med 

pelartopp och eventuell balk som överhäng. Den mest gynnsamma placeringen av infästning för 

ett sådant stag är så högt upp på pelaren som möjligt [16]. I praktiken är dock placeringen av 

stagens infästning begränsad av stagens längd, och speciellt för långa pelare är det sällan möjligt 

att fästa stagen särskilt högt. Därför behöver en avvägning göras, där både stagets lutning och 

dess infästning i höjdled måste beaktas. Desto mer staget lutar, ju mindre horisontell last kan det 

överföra. Samtidigt blir horisontalkraften som staget behöver ta upp större desto närmare 

pelarfoten det fästs in.  
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Takbalkar och åsar används ofta som tryckta element vid överföring av horisontallaster i 

takplanet. Ett sådant förfarande är dock inte möjligt där gerberskarvning används [2]. Detta är 

något som bör tas i åtanke då monteringen planeras. 

3.3.4 SNEDSTÄLLNING AV PELARE 

Det är svårt att se till att en pelare står helt rakt när den ställs på sin plats i byggnaden. Därför 

förekommer alltid en viss snedställning som måste beaktas vid projekteringen av en byggnad 

[6]. De vertikala krafterna såsom egentyngder och snölast som pelare utsätts för får då en viss 

excentritet, dvs de angriper inte i pelarens systemlinje. Detta medför att pelaren förutom en 

vertikal belastning också utsätts för en ekvivalent horisontell kraft, se Figur 12. 

 

Figur 12. En snedställd pelare utsätts för en excentrisk vertikal kraft (t.v) som ger upphov till en 

ekvivalent horisontell kraft (t.h). Snedställningen i figuren är kraftigt överdriven. 

 

Den ekvivalenta horisontalkraften kan beskrivas enligt ekvation 5. 

           
   

 
   (5) 

H Ekvivalent horisontalkraft 

V Vertikal kraft 

a Horisontellt avstånd från pelarfot till pelartopp 

L Pelarens längd 

Pelarens totala snedställning,   
 

 
 , utgörs dels av en antagen systematisk snedställning och 

dels en slumpmässig snedställning enligt ekvation 6. 
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           (6) 

  Total snedställning 

   Systematisk snedställning 

  . Slumpmässig snedställning 

Snedställningen kan för pelare i limträ enligt Limträhandboken [2] beräknas enligt ekvation 7. 

              √     (7) 

  Totalt antal pelare 
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4 KRAV OCH ASPEKTER FRÅN BYGGARBETSPLATSEN 
Nedan beskrivs gällande regler och krav från myndigheter och eurokoder rörande montage och 

montageanvisningar. För att underlätta för montören, och för att säkerställa att limträelementen 

inte utsätts för onödiga påfrestningar, sammanställs också praktiska aspekter från 

byggarbetsplatsen.  

4.1 KRAV FRÅN EUROKODER 
De krav som ställs enligt eurokoderna behandlar konstruktionssäkerhet, robusthet och 

brukbarhet [9].  

Kraven på brukbarhet är främst relevant ur ett långsiktigt perspektiv. Krav ställs på att 

byggnaden förblir i gott skick under dess avsedda livslängd när det gäller funktion, utseende 

samt komfort. Dessa krav blir dock inte relevanta under själva uppförandet av byggnaden. 

En byggnad bör vara robust. Med det menas att den bör utformas och uppföras på ett sådant sätt 

att den inte skadas av händelser såsom explosioner, kollisioner och konsekvenser av mänskliga 

fel. Dessa krav går att applicera under montaget. 

Kraven på konstruktionssäkerhet innebär att en byggnad bör utformas och uppföras så att den 

tål alla påfrestningar som rimligen kan uppstå under uppförandet och brukandet. Detta berör 

säkerhet både för människor, byggnaden och för byggnadens innehåll. 

Alla kraven gäller under hela byggnadens livslängd och förutsätter att utformningen och 

uppförandet sker med lämpliga grader av tillförlitlighet och på ett ekonomiskt motiverbart sätt.  

Om utformning och uppförande sker i enlighet med eurokoderna 1 till 9 erhålls en tillräckligt 

god grad av tillförlitlighet för att kraven ska anses vara uppfyllda.   

4.1.1 KRAV FRÅN SS-EN 1990 

Enligt SS-EN 1990 ska bärverk dimensioneras och utföras på ett sådant sätt att det, med 

tillräcklig grad av tillförlitlighet och med ekonomi i åtanke, kan bära alla laster och annan 

påverkan som kan uppkomma under byggskedet. Detta ska åstadkommas genom att lämpligt val 

görs av dimensionering och konstruktiv utformning, och genom att kontroller utförs både under 

projektering och under produktion.  

För att uppnå säkerhetsnivåerna för bärförmåga kan förebyggande och skyddande åtgärder 

användas i kombination med att arbetet utförs av kompetent arbetskraft i enlighet med de 

utförandestandarder som SS-EN 1991 till SS-EN 1999 refererar till. Dessutom måste ses till att 

lämpliga kontrollåtgärder fastställs. 

För att vara säker på att bärverket uppfyller kraven och förutsättningarna som antas vid 

dimensionering bör kvalitetsledningsåtgärder vidtas. Detta kan göras genom att precisera 

säkerhetskrav och att kontroller utförs vid både dimensionering och utförande. 

Vid val av dimensioneringssituationer måste både varaktiga dimensioneringssituationer 

(normal användning av byggnadsverket), men också tillfälliga dimensioneringssituationer som 

gäller under utförandeskedet och exceptionella förhållanden som konsekvenserna av lokal 

kollaps bestämmas. De valda dimensioneringssituationerna ska vara tillräckligt omfattande att 

alla situationer som kan tänkas uppstå täcks när bärverket monteras. 
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För kontroller i utförandeskedet finns tre olika kontrollnivåer i SS-EN 1990, från 

tredjepartskontroll till självkontroll, och de avser att definiera vilka moment som ska ingå i 

kontroll av produkter och arbetens utförande. 

4.1.2 KRAV FRÅN SS-EN 1991 

Vid beräkning av vindlaster under byggskedet bör ändring av byggnadens form och dynamiska 

egenskaper beaktas om det kan förändra vindens inverkan på konstruktionen. 

Inverkan av snedställning och svaj behöver också beaktas under utförandet.  

Tillämpning av nominella horisontella laster är endast tillåtet i enskilda fall där det är lämpligt 

och skäligt. Om sådana nominella horisontella laster används ska de placeras på det sätt som är 

minst gynnsamt även om det inte motsvarar de vertikala lasternas placering. 

För beräkning av laster på fästanordningar för lyftning av element bör SS-EN 1991-3 användas. 

Där arbetsmoment har en kort varaktighet, till exempel under lyft, bör en högsta tillåten 

vindhastighet bestämmas för arbetsmomentet. Det är också viktigt att tänka på att delar av 

bärverk som efter färdigställandet av byggnaden kommer att vara skyddade mot vind kommer 

att utsättas för vindlast under byggskedet. Det är också nödvändigt att beakta vind på 

utrustning, stödställningar och andra hjälpkonstruktioner vid bestämning av vindlaster. 

Under byggskedet uppstår särskilda bygglaster som behöver beaktas, både för delvis färdiga och 

helt färdiga bärverk. Dessa bygglaster är  

 Personer och handverktyg 

 Lagring av flyttbara föremål 

 Icke-permanent utrustning 

 Rörliga tunga maskiner och rörlig utrustning 

 Anhopning av byggavfall 

 Last från delar av bärverket som befinner sig i ett övergångsstadium (t.ex. lyft, 

montering) 

Karakteristiska värden på dessa laster återfinns i SS-EN 1991-1-6 och ska bestämmas enligt de 

tekniska kraven för utförande och enligt reglerna i SS-EN 1990.  

Olyckslaster, som stötar från kranar och lokalt brott i tillfälliga stöd inklusive dynamiska 

effekter, behöver också beaktas under byggskedet om de kan orsaka kollaps av bärverksdelar. 

Hit räknas också last som orsakas av fallande föremål på bärverk och även stöt som orsakas av 

människor. Sådan last klassificeras som kvasi-statisk vertikal last. 

4.1.3 KRAV FRÅN SS-EN 1995 

Under lagring, transport och montering av bärverksdelar bör överbelastning undvikas. Bärverk 

som belastas eller bärs upp på annat sätt under byggnadsskedet än i den färdiga byggnaden bör 

beakta detta vid dimensionering, inklusive dynamiska effekter. Där resning av bågar, ramar och 

dylikt sker från horisontell till vertikal position bör säkerställas att skevhet som effekt av 

resningen undviks. 

En kontrollplan bör upprättas och innefatta kontroll av tillverkning och utförande före och efter 

ankomst till byggarbetsplats. Följande ska kontrolleras 
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 Transport, lagring och hantering av material 

 Kontroll av sammansättning och montage 

 Slutkontroll av resultatet av produktionsprocessen genom t.ex. okulär besiktning eller 

provbelastning 

4.2 KRAV OCH REGLER FRÅN MYNDIGHETER 
Förutom kraven och reglerna i eurokoderna finns också andra regler när det kommer till 

montage. De myndigheter som ställer krav på projektörer och materialleverantörer är 

Arbetsmiljöverket och Boverket. Säkerhetskraven som ställs vid byggnation finns framförallt för 

att förebygga fel och skador som kan orsaka stora ekonomiska kostnader eller personskada. 

Dödsfall och skador på grund av brott som uppstår i ett bärverk är totalt oacceptabelt ur 

allmänhetens synpunkt och därför är konstruktiv säkerhet det främsta kravet i alla regelverk 

rörande utformning av konstruktioner. 

Enligt arbetsmiljölagen 3 kap. 7 § ska konstruktörer och arkitekter inom ramen för sina uppdrag 

se till att arbetsmiljösynpunkter tas i beaktande under varje skede av planering och projektering 

av byggnadsarbete. Detta gäller både för byggskedet och efter att byggnaden tagits i bruk. 

I samma paragraf står också att samma krav gäller för tillverkare av monteringsfärdiga 

byggnader och att det ska säkerställas att olika delar av projekteringen samordnas. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter för byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3 [17], beskriver 

också ansvar för de som medverkar i planering och projektering av byggnads- och 

anläggningsarbete.  

Enligt 12 § i AFS 1999:3 [17] ska en monteringsplan upprättas för arbeten med tunga 

byggelement där de olika momenten i arbetet ska beskrivas. En sådan monteringsplan kan 

behöva innehålla följande information [18]: 

 En beskrivning av montageplatsen där t.ex. avspärrningar, upplagsplatser och 

transporter ingår. 

 Montageordningen för elementen, märkning på element och dess vikt 

 Beskrivning av hur lyft av elementen ska utföras, från hur elementen får lyftas till val av 

lyftutrustning etc. 

 Beskrivning av hur lyftutrustning ska kontrolleras. 

 Stabiliserande åtgärder med information om var de stöd konstruktionen kräver ska 

placeras, vilken typ av stöd som behövs och hur länge stöden ska sitta kvar. 

 Hur mellanlagring av element får ske. 

 Vem som har upprättat och godkänt montageplanen. 

 Montageutförande på ett för arbetstagarna förståeligt språk för att undvika 

missförstånd. 

 

Den som projekterar en byggnad eller tillverkar monteringsfärdiga byggnader ska vid 

projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas både när det 

gäller byggnadens utformning, men också vid val av konstruktioner för stomsystem och vid 

utformning av stomkomplettering. 
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Planering och projektering ska också ske i så god tid före arbetet utförs att det går att samordna 

arbetet utan att det uppstår risker för arbetsmiljön på grund av tidsbrist vid samordningen. 

Därför bör montageanvisningar skickas till ansvariga i god tid. Risken för att stabiliteten hos 

byggnaden, eller delar av den, äventyras under tiden arbetet pågår ska beaktas. 

Syftet med dessa bestämmelser är att de som upprättar bygghandlingarna ska göra en 

riskbedömning redan under projekteringsskedet och med stöd av denna bedömning kunna visa 

på lösningar som behövs för att säkerheten under byggskedet blir acceptabel. Ofta kan dessa 

riskbedömningar utgöra ett underlag för arbetsmiljöplaner som ska upprättas för projektet och 

därav underlättas arbetet för enskilda entreprenörer på ett bra sätt ur arbetsmiljösynpunkt. 

Dock bör nämnas att det övergripande ansvaret för att arbetsmiljösynpunkter beaktas 

fortfarande ligger på byggherren/uppdragstagaren.  

Det är särskilt viktigt att tänka på att hantering eller montering av element inte ska medföra risk 

för olycksfall och att exempelvis montagestöd väljs så att de är lämpliga med hänsyn till 

utrymmet där de ska monteras. Många olyckor kan undvikas om lyftöglor eller andra hjälpmedel 

som används vid montering såväl som hantering dimensioneras med hänsyn till alla 

påkänningar de kan utsättas för både under hantering och under montering.  

Det rekommenderas att en beskrivning av stabilitetsåtgärder som behöver vidtas under olika 

stadier av monteringen av en konstruktion upprättas av konstruktören som är insatt i hur 

konstruktionen verkar. Till beskrivningen behövs ofta en särskilt ritning tillverkas. 

Beskrivningen bör vara utformad så att den kan utgöra ett underlag för motsvarande delar av 

arbetsmiljöplanen för bygget. 

Sammanfattningsvis är de regler och krav som finns alltså väldigt allmänna och det är upp till 

byggherren att formulera krav som är mer preciserade och skräddarsydda efter dennes 

önskemål. Ansvar vilar emellertid på den som projekterar en byggnad att säkerheten ska vara 

fullgod både under uppförandet av en byggnad och efter att en byggnad tagits i bruk. 

4.3 PRAKTISKA BYGGARBETSPLATSASPEKTER 
När en limträstomme ska monteras krävs i nästan alla fall någon form av lyftanordning. Oftast 

används en mobilkran. I en optimal värld kan limträelementen lyftas direkt från 

transportmedlet till sin slutgiltiga position i byggnaden, men detta är sällan möjligt i praktiken. 

Därför är det ofta nödvändigt att lagra elementen på byggarbetsplatsen. Några viktiga punkter 

att tänka på vid lagring av limträelement är [2]: 

 Lägg aldrig limträelement direkt på marken 

 Använd rena underslag, som är minst 250 mm höga och som ger god luftning 

 Underlaget skall vara torrt och plant så att inte limträelementen slår sig eller 

skevbelastas 

 Lägg rena ströläkt mellan limträelementen och placera läkten lodrätt ovanför varandra 

 Vid utomhuslagring skyddas limträelementen t ex med presenningar som läggs på rena 

reglar så att fullgod ventilation erhålls under presenningen. Låt ej presenningen gå ända 

ner till marken. 

 Långvarig lagring på byggnadsplatsen skall undvikas, speciellt om den sker utomhus 

När leveransen mottages på byggarbetsplatsen bör en mottagningskontroll göras, där antal 

limträelement och beslag kontrolleras. Redan innan lasten lossas från transportmedlet bör 
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montaget vara planlagt för att undvika onödiga omlastningar. Limträelement och beslag bör 

märkas upp på ett tydligt och systematiskt sätt för att maximera effektiviteten vid montage. 

Det plastemballage som limträelementen oftast kommer paketerade i bör skäras upp i 

underkant för att inte fukt ska leta sig in innanför plasten. Dock bör emballaget få sitta kvar så 

länge som möjligt för att undvika smuts som oundvikligen uppkommer under byggnadstiden.  

Vid montage är det inte bara stabiliteten för säkerhet som är viktig, det är också viktigt att se till 

att allt monteras rakt och i lod för att undvika oönskade deformationer när byggnaden är 

färdigmonterad. Därför kan strävor behövas av andra anledningar än att se till att en 

byggnadsdel bara står under monteringen.  

Treledstakstolar bör säkras med stålwire. Mot takstolen görs en strypsnara med wirelås. I andra 

änden dras wiren till pelarfot i intilliggande balklinje med wirespännare. När den är på plats 

låses änden genom att linda wiren runt en pelare och låsa med wirelås. Lyftet av takstolen bör 

anordnas genom att stroppar för lyft fästes symmetriskt på varsin sida av nocken i enlighet med 

Figur 13 så att takstolen kan lyftas med jämviktsläget på rätt ställe. Eftersom en treledstakstol 

inte har någon väsentlig bärförmåga för tryck i underkant bör reglar fästas som en 

säkerhetsåtgärd om sådana laster skulle uppstå vid monteringen. 

 

Figur 13. Illustration av hur lyft ska anordnas för montering av treledstakstol. 

 

För att få balkar raka för montering av bärplåt och åsar, och som ett hjälpmedel för att få rätt 

avstånd mellan balklinjer, kan L- eller T-reglar tillverkas och användas som mallar. De kan också 

användas för att överföra tryckkrafter mellan balklinjer under montaget där så behövs. 

Lyftöglor bör placeras så att jämviktsläget för elementet sammanfaller med läget som elementet 

ska inta vid monteringen för att montering, inpassning, fästning och losskoppling från 

lyftanordning ska kunna utföras säkert [17]. 

Vid montering och demontering av tillfälliga stöd finns ofta en risk för belastningsskador och 

risk för fall och ras. För att undvika dessa risker bör konstruktioner så långt det är möjligt 

utformas så att stabilitet uppnås i byggskedet utan behov av tillfälliga stöd. 
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MONTERINGSSTÖD 

De stöd som brukar hyras in av Martinsons montörer är Pa-So Monteringsstöd. Dessa ska 

monteras i 45 graders lutning och så högt upp på pelaren som möjligt. Stöden finns i tre olika 

typer med olika längder och bärförmågor enligt Tabell 1 [16] och det stöd som Pa-So själva 

rekommenderar för träpelare är artikel nr 70. Det går dock att använda även de andra stöden till 

limträpelare, men infästningen måste då kontrolleras för att undvika brott i träet. 

Tabell 1. Högsta tillåtna belastning (kg) vid 45 grader för Pa-So Monteringsstöd.  

Utdragen längd i 
meter 

Artikel nr 70 Artikel nr 71 Artikel nr 72 

5,0  546 kg  
4,8  595 kg  
4,6  645 kg  
4,4  703 kg  
4,2  766 kg  
4,0  846 kg  
3,8  936 kg  
3,6  1034 kg  
3,4  1151 kg  
3,2 315 kg 1276 kg 1276 kg 
3,0 322 kg 1433 kg 1433 kg 
2,8 421 kg  1625 kg 
2,6 500 kg  1831 kg 
2,4 591 kg  2104 kg 
2,2 702 kg  2413 kg 
2,0 840 kg  2730 kg 

  

För infästning i limträpelare används VFD med längd 80 mm och infästning i betonggrund sker 

med expanderskruv med längd 100 mm. Övriga dimensioner enligt Figur 14. 

 

Figur 14. Infästningar för monteringsstöd [16]. Artikel nr 70 till vänster och artikel nr 71-72 till 

höger. 
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5 BERÄKNINGAR 
För framtagandet av de exempel på montageanvisningar som finns bifogade användes ritningar 

till en befintlig stomme framtagen av Martinsons.  Val av metod för stabilisering gjordes i 

samråd med konstruktörer och montageansvarig på Martinsons.  

5.1.1 GRANSKNING AV RITNINGAR 

Ritningarna för byggnaden granskades noggrant för att alla befintliga detaljer skulle beaktas vid 

den provisoriska stabiliseringen. Alla pelare, beslag, balkar och stag lokaliserades och noterades 

med mått.  

5.1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BERÄKNINGAR 

Gällande förutsättningar för exempelbyggnaden beskrivs nedan. Lastkombinationen som 

används för den provisoriska stabiliseringen är EQU. För systemet antas snölasten vara 

försumbar då snön inte har någon större utbredd yta att samlas på under monteringsskedet 

innan varje sektion är stabil.  

Pelarna antas tillräckligt inspända för att stå av sig själva till dess att de ställbara montagestöden 

är på plats. Då de ställbara montagestöden är på plats antas de ta all last i den riktning de verkar. 

Som monteringsstöd används Pa-So Monteringsstöd artikel nr 71, som introducerats tidigare i 

rapporten, i fullt utdragen längd. Beräkningar för upptagen last i monteringsstöden utgår från en 

antagen teoretisk modell där all vertikal last förutsätts tas upp genom anliggning av pelare mot 

grundplåt. För en pelare med längd l och monteringsstöd fäst på avståndet l1 från pelarfot, 

belastad av en utbredd last q och en punktlast P av balk och snedställning, kan den teoretiska 

modellen illustreras enligt Figur 15. 

  

Figur 15. Teoretisk modell för pelare och reaktionskrafter i pelare.  

 

Den horisontella reaktionskraften i stödet,    , kan då, med benämningar på parametrar enligt 

Figur 14, skrivas enligt ekvation 8. 
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     (8) 

 

RIDHUSET 

För byggnaden gäller förutsättningarna i Tabell 2. Denna information har använts som indata 

vid beräkningar av vindlaster och bärförmågor. Vindens referenshastighet har valts i enlighet 

med eurokoderna och information om klimatklass, säkerhetsklasser, terrängtyp samt 

hållfasthetsklasser har tagits från ritningarna i Bilaga 1. 

Tabell 2. Förutsättningar för stomme med treledstakstol. 

Säkerhetsklass 2 och 3 
Klimatklass 2 
Vind referenshastighet 20 m/s 
Terrängtyp II 
Limträ hållfasthetsklass L40c 
Stålkvalitet smide S355 

 

Hållfasthetsklassen L40c för limträ, som ridhuset är byggt av, motsvaras närmast av GL30c [4].  

Vid beräkning av vindlast har en referenshöjd på 12 meter använts. Den egentliga 

byggnadshöjden utan yttertak är ungefär 10,6 meter och 1,4 meter har alltså använts som 

säkerhetsmarginal. Ritningar för byggnaden finns bifogade i Bilaga 1. För att undvika behov av 

allt för många monteringsstöd har en maximalt tillåten vindhastighet om 12 m/s angetts. 

Treledstakstolar stabiliseras med fyra stålwire i ett kryss som spänns från takstol till pelarfot i 

intilliggande balklinjer. Vid beräkning av horisontalkrafter på takstolarna antas takstolarna 

verka som en kontinuerlig trestödsbalk där stålwiren fungerar som mellanstödet och 

pelartopparna som ändstöd.  
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6 RESULTAT 
Resultatet av arbetet är dels ett underlag för montageanvisningar, dels ett exempel på en 

montageanvisning. För exemplet har de krav och aspekter som beskrivs i underlaget använts för 

att skapa en fullgod montageanvisning. Anvisningarna baseras också på utförda beräkningar för 

att säkerställa att erforderlig stabilisering erhålls under montaget. 

6.1 UNDERLAG FÖR MONTAGEANVISNINGAR 
Ett underlag för montageanvisningar finns bifogat i Bilaga 4. Underlaget beskriver och listar 

kraven som samlats ihop från myndigheter och eurokoderna för att säkerställa att 

montageanvisningar tas fram på ett korrekt sätt. I underlaget finns också praktiska 

byggarbetsplatsaspekter sammanställda för att göra montageanvisningen så informativ  och 

hjälpsam som möjligt samt för att undvika missförstånd från montörens sida. Innehållet är 

detsamma som i kapitel 4 i denna rapport, men bifogas ändå för att kunna användas som ett 

separat dokument. 

6.2 EXEMPEL PÅ MONTAGEANVISNING 
Exemplet på montageanvisning som tagits fram finns bifogat i Bilaga 2. Detta exempel beskriver 

hur montaget ska utföras steg för steg och beskriver exempelvis hur träelementen ska 

mellanlagras och hur lyft av element bör anordnas för den specifika stommen. De beräkningar 

som ligger till grund för montageanvisningarna finns bifogade i Bilaga 3. Nedan listas några av 

de viktigaste delresultaten från beräkningarna. 

De vindlaster som verkar på stommen ligger till grund för metod för stagning. Vindlaster på de 

olika delarna i byggnaden redovisas i Tabell 3.  

Tabell 3. Vindlaster på bärverksdelar. 

Bärverksdel Vindlast 
Pelare 0.54 kN/m2 

Gavelbalk 0.52 kN/m2 

Takstol 0.45 kN/m2 

 

Reaktionskrafterna som uppstår på grund av de horisontella lasterna och behöver tas upp i 

monteringsstöd finns sammanställda i Tabell 4. Dessa värden har tagits fram genom att använda 

indata enligt förutsättningarna i kapitel 5 och de olika pelarnas placering i byggnaden 

presenteras i Figur 16 nedan. 

Tabell 4. Reaktionskrafter som behöver tas upp i monteringsstöd för de olika pelarna i stommen. 

Pelare Kraft 
P1 9.42 kN 
P2 6.41 kN 
P3 2.13 kN 
P4 5.01 kN 
P5 6.46 kN 
P6 4.52 kN 

 

Reaktionskrafter som stålwire behöver klara är 4.11 kN. 
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Av beräkningarna framgår att takåsar bör monteras med maximalt 5 meters mellanrum för att 

undvika risk för att takstolarna vippar. När takstolen är stagad mot vippning av takåsarna kan 

resning av nästa takstolslinje påbörjas. Enligt beräkningarna behöver inte pelarna särskilt stöd 

för att undvika knäckning. 

I Figur 16 nedan visas placering av monteringsstöd och stålwire för att stommen ska vara stabil 

under montaget. För en mer utförlig beskrivning, som i vilken ordning stagningen bör utföras, 

hänvisas till monteringsanvisningen i Bilaga 2. 

 

 

Figur 16. Placering av provisoriska stabiliseringsåtgärder för ridhusets stomme. Streckad linje 

indikerar att stabiliseringsåtgärderna ser likadana ut för de mellanliggande facken, dvs med 

monteringsstöd för pelare och takstolar låsta med stålwire i kryss. 
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7 DISKUSSION 
Nedan diskuteras resultatet av arbetet och valet av metod som använts för att uppnå resultatet. 

7.1 KRAV, REGLER OCH ASPEKTER FRÅN BYGGARBETSPLATSEN 
Efter genomgång av alla dokument som rör krav och regler om montage och hur detta ska 

beaktas vid projektering framkommer det att kraven är väldigt vaga. Det gör arbetet med att ta 

fram montageanvisningar svårare eftersom det kan vara svårt att vara säker på att allt som 

borde finnas med faktiskt står i anvisningen. Eftersom det rekommenderas att 

montageanvisningen med tillhörande kontroller ska bidra till arbetsmiljöplanen för byggskedet 

vore det kanske rimligt att specificera mer exakt vad som behöver vara med. Samtidigt kan det 

vara till både för- och nackdel med vaga krav. Med vaga krav finns mer utrymme att forma 

montageanvisningen efter önskemål från de som ska använda den. 

7.2 MONTAGEANVISNING 
Under genomförandet av detta examensarbete framkom att det finns väldigt lite information att 

hitta om just provisorisk stabilisering. Troligen beror detta på att informationen sprids ute på 

byggarbetsplatserna bland montörerna, och montaget blir väldigt beroende av en erfaren 

montör. 

Det vore önskvärt om eurokoderna innehöll fler råd kring just uppförandet av byggnadsverk, på 

samma sätt som det innehåller rekommendationer och tumregler vid dimensioneringen av den 

färdiga byggnaden. Utan exempel är det svårt att som student utan erfarenhet av byggbranschen 

avgöra om de framtagna lösningarna för provisorisk stabilisering är rimliga och om det är den 

bästa lösningen. Vid närmare eftertanke borde kanske mer fokus ha lagts på att konsultera olika 

montörer, och baserat utförandet av montageanvisningarna mer på resultatet av intervjuer med 

dessa. 

Monteringsstöd verkar vara en bristvara på marknaden. Speciellt för höga pelare är det inte 

optimalt med de stöd som finns. De skulle behöva vara betydligt längre för att minska 

påfrestningen i stödet. Vid kortare pelare, med längd omkring 3 meter, fungerar stöden betydligt 

bättre. Kanske borde en annan lösning av stabilisering för de långa pelarna ha valts, exempelvis 

stålwire. Nackdelen med stålwire är dock att de behöver fästas på båda sidorna av pelaren 

eftersom de endast kan ta upp dragkrafter. Trots detta kan en sådan lösning vara smidigare än 

att skruva fast flertalet monteringsstöd i pelare och grund. Det finns också möjlighet att låta 

specialtillverka egna stöd, men detta är troligtvis inte ekonomiskt motiverbart. 

I detta fall valdes lösningen att ange en högsta tillåtna vindhastighet under monteringen för att 

undvika behov av allt för många monteringsstöd. Det vore bättre om det gick att använda 

monteringsstöd som var längre istället eftersom de då går att fästa högre upp på pelaren och på 

så vis behöver bära mindre last. Att begränsa vilken vindhastighet som får råda vid montaget 

begränsar följdaktligen utförandet och i värsta fall skulle det kanske kunna påverka 

tidsplaneringen av byggskedet negativt. 

Ett problem med att rent generellt beskriva hur ett montage av en stomme ska utföras är att 

varje stomme är unik och kräver väldigt olika tillvägagångssätt för att stabilisering ska 

säkerställas. Eftersom arbetet utgick från en specifik byggnad då montageanvisningen skulle tas 

fram kan detta ha färgat arbetet.  
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BERÄKNINGAR 

Vid beräkningarna framkom att inverkan av pelarnas snedställning under monteringsskedet är 

försumbar, då ingen snölast verkar och egentyngden för limträ är så pass låg att den ekvivalenta 

horisontella kraften blir närmast obefintlig. Dock kan det i vissa specifika fall troligen bli 

relevant, som då mellanbjälklag monteras i ett tidigt skede.  

En osäkerhet som finns är också hur vindlasten bör beaktas under byggskedet. I eurokod 

framkommer att vindlasten i byggskedet bör sättas till 20 m/s, men ingen information finns om 

hur vinden påverkar byggnaden då väggar ännu inte är monterade. Därför kan lasterna i 

beräkningarna från vind vara felaktiga, vilket givetvis måste kontrolleras innan dessa 

beräkningar används som referens vid utformning av provisorisk stabilisering av andra 

stommar. 

I beräkningarna beaktas inte dynamiska laster eftersom tiden för arbetet inte räckte till för 

inlärning av hur sådana laster verkar och beaktas, åtminstone inte tillräckligt för att kunna vara 

försäkrad om att det blev korrekt utfört. För en montageanvisning som ska ligga till grund för ett 

verkligt montage får sådana effekter inte förbises och det kan hända att byggnaden hade behövt 

fler åtgärder om detta hade tagits i beaktande. 
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8 SLUTSATSER 
Utifrån resultatet och diskussionen kan följande slutsatser dras 

 Det finns väldigt lite tillgänglig information om hur montering av limträstommar bör 

utföras 

 Kraven som gäller vid montage och montageanvisningar är få och vaga 

 Eurokoderna saknar råd och rekommendationer gällande montering av 

byggnadselement och vid beräkningar i utförandefasen 

 Monteringsstöden som finns på marknaden är för korta för stabilisering av höga pelare 

och därför behöver onödigt många stöd hyras in vid montage 

8.1 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE 
Förslag på fortsatt arbete är att studera vilka möjligheter för provisorisk stabilisering som finns 

för stommar av andra material än limträ.  

En annan intressant möjlighet är att titta på provisorisk stabilisering för byggnader med 

mellanbjälklag, samt byggnader med andra stomsystem än de exempel som detta arbete utgått 

ifrån.  

Detta examensarbete visar bara ett sätt att provisoriskt stabilisera byggnader med 

treledstakstolsstommar. Det finns många möjligheter för provisorisk stabilisering och att titta på 

andra lösningar än de som ges i denna rapport vore intressant. 

Det vore också intressant att utreda vilken effekt lasters dynamiska inverkan har vid montering 

och hur dessa skulle påverka utformningen av den provisoriska stabiliseringen och anordningen 

av lyft.  
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10 BILAGOR 
Nedan följer de bilagor som refereras till i rapporten. Bilagorna är 

 Bilaga 1: Ritningar för ridhuset 

 Bilaga 2: Exempel på montageanvisning 

 Bilaga 3: Beräkningar för montageanvisning 

 Bilaga 4: Underlag för montageanvisning 
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4
3

2
1

5

203

180

4
3

2
1

5
4

3
4

3
2

1
5

4
3

1
5

8

1
5

8

1
5

8

838383838383

1
5

8

83 83

1
1

0
1

7
0

2
0

135

1
5

8

1
5

8

1
5

8

1
5

8

838383838383

1
5

8

180

4
3

8383838383

1
5

8

1
5

8

1
5

8

1
5

8

83838383

2
0

1
7

0
1

1
0

1
5

8

135

4
3

2
1

5

8383

180

180

180

4
3

2
1

5
4

3
4

3
2

1
5

4
3

4
3

2
1

5
4

3

1
5

8

1
5

8

1
5

8

1
5

8

83 8283838383838383

1
1

0
1

7
0

2
0

1
5

8

135
8383
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SKALA RITNINGSNUMMER REV

DATUM HANDLÄGGARE

RIT. KONSTR. GRANSK.

www.martinsons.se

72810:02

2013/09/02 NICLAS KJELL

JB72810 NK

STOMPLAN

RIDHUS

ENKÖPING

MB BYGG & FASTIGHET AB

BYGGHANDLING

A1

1:100

ORDER NR.

B

A

STOMPLAN
1:100

654321 121110987

6000

65800

S15.  HALVMÅNE 320

S15.  HALVMÅNE 320

S15.  HALVMÅNE 320

S15.  HALVMÅNE 320

D30 6000

TB.2 215*225

TB.2 215*225

54
07

6000
21
63
0

S5.   BRICKA 20*180*180 Ø34

S15.  HALVMÅNE 320

S15.  HALVMÅNE 320

D24 1832

D24 3000

TB.2 215*225

P.10 165*315

P.10 165*315

B
.2
14
0*
45
0

P.1 215*405

P.2 215*360

P.10 165*315P.8 190*270

TB.1 215*225

P.10 165*315P.9 190*270

TB.1 215*225

555 4090 1355

10
00

54
08

54
07

S5.   BRICKA 20*180*180 Ø34

S18.  HALVMÅNE 440

S18.  HALVMÅNE 440

S16.  HALVMÅNE 260

S22.  HALVMÅNE 540

S15.  HALVMÅNE 320

S19.  HALVMÅNE 400

D30 1000

D30 3000D30 2360

D2
4 6
00
0

D2
4 6
00
0

D30 1238

D
30
60
00

D
30
60
00

D30 1238

P.11 90*225 P.11 90*225

B
.4
16
5*
81
0

B
.1
0
16
5*
81
0

TB.3 140*135

TB.4 140*135

TB.2 215*225

54
08

10
00

5900 6000

S16.  HALVMÅNE 260

S21.  HALVMÅNE 540

S15.  HALVMÅNE 320

S19.  HALVMÅNE 400
D24 6000

D24 6000

D
30
6000

D
30
6000

B
.3
14
0*
45
0

B
.1
1
16
5*
81
0

B
.5
16
5*
81
0

TB.3 140*135

P.3 215*360

TB.2 215*225

S5.   BRICKA 20*180*180 Ø34

S19.  HALVMÅNE 400

S19.  HALVMÅNE 400

D16 1882

D1
6 3
00
0

D1
6 6
00
0

D1
6 6
00
0

D16 1882

D30 6000 D30 6000D30 6000

D2
4 3
00
0

D24 1832

B
.8
16
5*
81
0

B
.6
16
5*
81
0

B
.1
2
16
5*
81
0

TB.2 215*225

P.10 165*315P.10 165*315

TB.2 215*225

P.10 165*315

TB.2 215*225

6000 6000

D16 6000

D16 6000

D16 3000

B
.1
3
16
5*
81
0

B
.7
16
5*
81
0

B
.9
16
5*
81
0

TB.2 215*225

P.10 165*315P.10 165*315

TB.2 215*225

P.10 165*315

16
22
2

62
15

6000

S5.   BRICKA 20*180*180 Ø34

S15.  HALVMÅNE 320

S15.  HALVMÅNE 320

D30 6000

TB.2 215*225

P.9 190*270

B
.3
14
0*
45
0

TB.1 215*225

TB.1 215*225

P.8 190*270

S5.   BRICKA 20*180*180 Ø34

S19.  HALVMÅNE 400

S19.  HALVMÅNE 400

D24 1832

D24 3000

D24 1832

D30 6000

D16 6000

D16 1882

D16 1882

D16 3000

D30 6000

B
.7
16
5*
81
0

B
.9
16
5*
81
0

B
.1
3
16
5*
81
0

D16 6000

P.10 165*315

TB.2 215*225

P.10 165*315

TB.2 215*225

P.10 165*315

6000 6000

D2
4 3
00
0

D1
6 3
00
0

D1
6 6
00
0

D1
6 6
00
0

B
.1
2
16
5*
81
0

B
.6
16
5*
81
0

B
.8
16
5*
81
0

TB.2 215*225

P.10 165*315

TB.2 215*225

P.10 165*315

TB.2 215*225

P.10 165*315

54
08

10
00

54
08

23
00

S5.   BRICKA 20*180*180 Ø34

S18.  HALVMÅNE 440

S18.  HALVMÅNE 440

S21.  HALVMÅNE 540

S16.  HALVMÅNE 260

S15.  HALVMÅNE 320

S19.  HALVMÅNE 400

D30 1238

D
30
6000

D30 1238

D24 6000

D30 6000

B
.1
5
11
5*
22
5

P.6 215*360

B
.1
1
16
5*
81
0

B
.5
16
5*
81
0

TB.3 140*135

P.4 215*360

D
30
6000

D24 6000

TB.2 215*225

P.10 165*315P.10 165*315

10
00

23
00

54
08

6000 5900

S16.  HALVMÅNE 260

S22.  HALVMÅNE 540

S15.  HALVMÅNE 320

S19.  HALVMÅNE 400

D
30
60
00

D
30
60
00D2

4 6
00
0

D2
4 6
00
0

P.5 215*360

B
.2
14
0*
45
0

B
.4
16
5*
81
0

B
.1
0
16
5*
81
0

TB.3 140*135

TB.3 140*135

P.2 215*360

TB.2 215*225

P.10 165*315P.10 165*315
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DATUM HANDLÄGGARE
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72810:03

2013/09/02 NICLAS KJELL

JB72810 NK

ÅSPLAN

RIDHUS
ENKÖPING
MB BYGG & FASTIGHET AB

BYGGHANDLING

A1

1:100

ORDER NR.

B

A

ÅSPLAN
1:100

654321 121110987
65800

6000

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

21
63

0

500

6000

B.1 140*180

Å.1 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

Å.1 44*225

1000

B.1 140*180

B.1 140*180

B.1 140*180

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

5900

B.1 140*180

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

B.1 140*180

1000

500 900 500

6000

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225 Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

6000

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

500500 500500 500500

6000 6000

B.1 140*180

Å.1 44*225 Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225Å.1 44*225Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

500500

6000 6000

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225 Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

500500 500500

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

B.1 140*180

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

B.1 140*180

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225 2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

B.1 140*180

1000

5900

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

2x Å.2 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

B.1 140*180

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

Å.1 44*225

B.1 140*180

500 500 900 500

6000

1000
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ÄNDRINGEN AVSERBET ANT DATUM SIGN

SKALA RITNINGSNUMMER REV

DATUM HANDLÄGGARE

RIT. KONSTR. GRANSK.

www.martinsons.se

72810:04

2013/09/03 NICLAS KJELL

JB72810 NK

SEKTION LINJE 1, 2, 11

RIDHUS
ENKÖPING
MB BYGG & FASTIGHET AB

BYGGHANDLING

A1

1:50

ORDER NR.

+10.579

+4.5

+0.0

SEKTION LINJE 2, 11 (LITTRA KAN SKILJA I LINJE 11)
1:50

A B

+10.579

+4.5

+0.0

SEKTION LINJE 1
1:50

A B

7226

21630

765
496

DET 7

72810:07

7202

62
59

10
75

9 120
0

120
0

120
0

120
0

ST
ÅL

LI
N
A 
5M

M

2x D20 6000

B.1 140*180

45
00

TB.2 215*225

P.
10

16
5*
31

5

120
0

2x D20 6000

27°

120
0

120
0

TB.3 140*135

B.1 140*180

B.1 140*180

B.10
165

*810

120
0

120
0

120
0

7202 DET 6

72810:07

ST
ÅL

LI
N
A 
5M

M

B.1 140*180

B.1 140*180

DET 9

72810:07

2x D20 6000

DET 8

72810:07
TB.3 140*135

B.1 140*180

DET 5

72810:07

P.
10

16
5*
31

5

2x D20 20002x D20 1656

TB.2 215*225

B.11 165*810

5948

594
8

21630

496

5407

DET 4

72810:07

62
59

10
75

9 120
0

120
0

120
0

5408

S12. GAF 30*140*150

DET 2

72810:07

B.1 140*180

B.2
140

*450

37
0

45
00

OBS! URTAG 20*370 GÖRS I 
         PELARE PÅ PLATS

TB.1 215*225
S.14 6*140

D24 2977

D2
4
60
00P.

8
19

0*
27

0

20

58°

422

120
0

120
0

48
°

DET 1

72810:07

D24 3000

P.
2
21

5*
36

0

120
0

27°

S13. GAF 30*140*160

DET 3

72810:07

S.14 6*140

TB.3 140*135

B.1 140*180

B.1 140*180

D2
4
19
88

361

120
0

120
0

120
0

120
0

765

5408

D2
4 3

00
0

48°

5407

P.
1
21

5*
40

5

P.
3
21

5*
36

0

S13. GAF 30*140*160

TB.4 140*135

D24
1988

TB.3 140*135

S.14 6*140

B.1 140*180

B.1 140*180

361

422

S12. GAF 30*140*150

TB.1 215*225

D2
4 2

97
7

D24
6000

S.14 6*140

P.
9
19

0*
27

0

58
°

37
020

OBS! URTAG 20*370 GÖRS I 
         PELARE PÅ PLATS

B.1 140*180

B.3 140*450
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ÄNDRINGEN AVSERBET ANT DATUM SIGN

SKALA RITNINGSNUMMER REV

DATUM HANDLÄGGARE

RIT. KONSTR. GRANSK.

www.martinsons.se

72810:05

2013/09/03 NICLAS KJELL

JB72810 NK

SEKTION LINJE 3-10, 12

RIDHUS
ENKÖPING
MB BYGG & FASTIGHET AB

BYGGHANDLING

A1

1:50

ORDER NR.

+10.579

+4.5

+0.0

SEKTION LINJE 12
1:50

A B

+10.579

+4.5

+0.0

SEKTION LINJE 3-10 (LITTRA KAN SKILJA I LINJE 4-10)
1:50

A B

496

21630

6000

6215

DET 10

72810:08

120
0

120
0

120
0

120
0

10
75

9

5408

S12. GAF 30*140*150

B.3
140

*450

B.1 140*180

37
0

OBS! URTAG 20*370 GÖRS I 
         PELARE PÅ PLATS

D2
4
60

00

P.
9

19
0*

27
0

20

58°

S.14 6*140

D24 2977

120
0

48
°

40
00

2300

DET 11

72810:08

D24 3000

B.15 115*225

P.
4

21
5*

36
0

P.
6

21
5*

36
0

120
0

120
0

27°

S13. GAF 30*140*160

TB.3 140*135

TB.3 140*135

S.14 6*140

D2
4
19

88

B.1 140*180

B.1 140*180 120
0

120
0

120
0

765

5408

D24
1988

B.2 140*450

B.1 140*180

B.1 140*180

B.1 140*180

48°

2300

P.
2

21
5*

36
0

P.
5

21
5*

36
0

TB.3 140*135

TB.3 140*135

S.14 6*140

S13. GAF 30*140*160

20

58
°

OBS! URTAG 20*370 GÖRS I 
         PELARE PÅ PLATS

S12. GAF 30*140*150

S.14 6*140

D2
4 29

77

D2
4 30

00

D24
6000

P.
8

19
0*

27
0

37
0

765
496

7226

21630

120
0

120
0

120
0

120
0

7202

10
75

9

2x D20 6000

B.4
165

*810

B.16 140*180

TB.2 215*225

P.
10

16
5*

31
5

120
0

2x D20 6000

120
0

27°

ST
ÅL

L I
N
A  

5M
M

B.16 140*180

B.16 140*180
120

0

120
0

120
0

120
0

7202

B.16 140*180

B.16 140*180

2x D20 6000

ST
ÅL

L I
N
A  

5M
M

B.16 140*180

2x D20 20002x D20 1656

TB.2 215*225

P.
10

16
5*

31
5

B.5 165*810
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ÄNDRINGEN AVSERBET ANT DATUM SIGN

SKALA RITNINGSNUMMER REV

DATUM HANDLÄGGARE

RIT. KONSTR. GRANSK.

www.martinsons.se

72810:06

2013/09/02 NICLAS KJELL

JB72810 NK

SEKTION LINJE A, B

RIDHUS
ENKÖPING
MB BYGG & FASTIGHET AB

BYGGHANDLING

A1

1:100

ORDER NR.

+4.5

+0.0

SEKTION LINJE B
1:100

321 654 121110987

+4.5

+0.0

SEKTION LINJE A
1:100

321 654 987 121110

6000

65800

60005900

4
5

0
0

D16 1106

D
16

6000

D16 1143

4
2
°

D
16

60
00

4
1
°

6000 6000 6000 60006000 6000 6000

D16 1106

D16 1143

4
2
°4

1
°

D
16

600
0 D

16
6000

5900

6000

65800

6000

DET 14

72810:08

5900

4
5

0
0

D16 1143

D16 1106

D
16

6000

4
2
°

D
16

60
00

600 4000 1400

DET 13

72810:08

DET 12

72810:08

P
.1

1
9
0
*2

2
5

B.14 115*225

P
.1

1
9
0
*2

2
5

4
1
°

3
0

0
0

6000 6000 6000 60006000 6000 6000

D16 1106

D16 1143

4
2
°4

1
°

D
16

600
0

D
16

6000

5900
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ÄNDRINGEN AVSERBET ANT DATUM SIGN

SKALA RITNINGSNUMMER REV

DATUM HANDLÄGGARE

RIT. KONSTR. GRANSK.

www.martinsons.se

72810:07

2013/09/02 NICLAS KJELL

JB72810 NK

DETALJ 1-9

RIDHUS

ENKÖPING

MB BYGG & FASTIGHET AB

BYGGHANDLING

A1

1:20

ORDER NR.

A

A

+0.0

DETALJ 1
1:20 72810:04

B

B

A

DETALJ 2
1:20 72810:04

+4.5

DETALJ 3
1:20 72810:04

F

F

D

D

+10.579

DETALJ 4
1:20 72810:04

B

+0.0

DETALJ 5
1:20 72810:04

B

+4.5

DETALJ 6
1:20 72810:04

+10.579

DETALJ 7
1:20 72810:04

DETALJ 8
1:20 72810:04

+4.5

F

F

DETALJ 9
1:20 72810:04

+0.0

1

A - A
1:20

C

C

+4.5

1

B - B
1:20

+4.5

A

C - C
1:20

E

E

+10.579

1

D - D
1:20

+10.579

E - E
1:20

1

F - F
1:20

+4.5

2

F - F
1:20

P.
2

21
5*

36
0

S34. VINKEL 105 MF (1ST/  INF)
        SPIKAS 10+10ST A-SPIK 50*4,0 /  VINKEL

        GÄLLER INF. TAKÅS VID TAKLOSS B1

S34. VINKEL 105 MF (1ST/  INF)
        SPIKAS 10+10ST A-SPIK 50*4,0 /  VINKEL

        GÄLLER INF. TAKÅS VID TAKLOSS B1

S12. GAFFELBESLAG 30*140*150
        SPIKAS 80+80 ST A-SPIK 50*4,0 /  BESLAG
        DRAGSTAG FÄSTES TILL GAFFELBESLAG MED
S29.  MUTTER M24
S27.  RUNDBRICKA 25*45*4
        GAFFELBESLAG MONTERAS SÅ HÖGT 
        UPP PÅ BALK SOM MÖJLIGT.
        SPIKA I DE ÖVERSTA HÅLEN FÖRST
        OCH FYLL PÅ NERÅT.
        PLACERING S12, S13 SE SEKTION 1 OCH 12

        GÄLLER INF. M24 STAG I GAVLAR

S3. WT-T 8,2*300 (6ST /  INF)
      TAKKLOSS B1 SKRUVAS TILL BALK SNETT NERÅT CA 45º
      GÄNG FRI DEL DRAS IN TILL SKARV.
      PLACERING B1 SE SEKTIONER

      GÄLLER INF. B1 TILL TAKBALK

TAKÅS SKRÅSKRUVAS TILL TAKBALK MED
2ST WT-T 6,5*190 CC70 ENL. DETALJ

GÄLLER INF. TAKÅS I TAKFOT

S43. VINKEL 170*115*95 MF (1ST/  INF)
        SPIKAS 17+24ST A-SPIK 50*4,0 /  VINKEL

        GÄLLER INF. TAKÅS I TAKFOT

80

Å.2 44*225

Å.2 44*225

Å.3 44*225

TB.1 215*225

P.
8

19
0*

27
0

B.1 140*180

S14. UPPLAGSPLÅT 6*140*280
        MONTERAS TILL PELARE MED 
        2 ST WFR 6*100 FÖR ATT FÖRENKLA MONTAGE

        GÄLLER PÅ PELARE P2, P3, P8, P9 I LINJE 1
                             PELARE P2, P4,P8, P9 I LINJE 12

D24 2977

B.2 140*450

150
150 150 150 150

100

S14. UPPLAGSPLÅT 6*140*280
        SE DETALJ 2

80

S13. GAFFELBESLAG 30*140*160
        SPIKAS 80+80 ST A-SPIK 50*4,0 /  BESLAG
        DRAGSTAG FÄSTES TILL GAFFELBESLAG MED
S29. MUTTER M24
S27. RUNDBRICKA 25*45*4
        GAFFELBESLAG MONTERAS SÅ HÖGT 
        UPP PÅ BALK SOM MÖJLIGT.
        SPIKA I DE ÖVERSTA HÅLEN FÖRST
        OCH FYLL PÅ NERÅT.
        PLACERING S12, S13 SE SEKTION 1 OCH 12

        GÄLLER INF. M24 STAG I GAVLAR

30 30

TB.3 140*135

B.1 140*180

P.
2

21
5*

36
0

58 57

P.
1

21
5*

40
5

S34. VINKEL 105 MF (2ST/  INF)
        SPIKAS 10+10ST A-SPIK 50*4,0 /  VINKEL

        GÄLLER GENERELLT INF. TAKÅS
        (UNDANTAG I TAKFOT OCH VID TAKKLOSS B1)

Å.2 44*225

Å.2 44*225

Å.3 44*225

B.2 140*450 B.3 140*450

15

15
a 4

GS2. HÅLPLÅT 5*120*260 (2 ST /  INF)
         SPIKAS 15+15 ST A-SPIK 50*4,0/  PLÅT
         SVETSAS TILL INGJUTEN PLÅT I GRUND A4
         SVETS BEHANDLAS ENL. INSTRUKTION SE RITNING 72810:00

         GÄLLER INF. AV PELARE TILL GRUND I LINJE 2-11

P.
10

16
5*

31
5

S15.  HALVMÅNE 320
         SPIKAS FULLT MED A-SPIK 50*4,0
         SKRUVAS MED 12ST WFR 6*100
S23.  RUNDBRICKA 17,5*34*3
S31.  BRICKA 18*50*10
S24.  M16 MUTTER

        GÄLLER INF. M16 STAG I TAK 
        PLACERING SE STOMPLAN

S19.  HALVMÅNE 400
         SPIKAS FULLT MED A-SPIK 50*4,0
         SKRUVAS MED 24ST WFR 6*100
S1.    BRICKA 20*90*90 Ø27
S29.  MUTTER M24

        GÄLLER INF. M24 STAG I TAK
        PLACERING SE STOMPLAN

S7. HÅLPLÅT 5*140*500 (2 ST /  INF)
      SPIKAS 24+28 ST A-SPIK 50*4,0/ PLÅT
 
      GÄLLER INF. PELARE /  BALK I LINJE 2-11

TB.2 215*225

B.1 140*180

D20 2000

D24 6000

S4. DRAGSTAGSBRICKA 20*160*300
      PLACERAS I URTAG I BALK 
      OCH FÄSTES MED 2 ST WFR 6*100
S8. BRB RUNDBRICKA 21*36*3
S9. M20 MUTTER

      GÄLLER INF. I LINJE 2-11

14

14

12

12

B.11 165*810

P.
10

16
5*

31
5

S11. NOCKKRYSS 160
        PLACERAS I URTAG MELLAN 
        PLÅTAR I NOCK

        GÄLLER I LINJE 2-11

S6. HÅLPLÅT 5*250*400 (2 ST /  INF)
      SPIKAS 48+48 ST A-SPIK 50*4,0/ PLÅT
 
      GÄLLER I LINJE 2-11

S5.   BRICKA 20*180*180 Ø34
S25. M30 MUTTER
    
        GÄLLER INF. M30 STAG I NOCK
        PLACERING SE STOMPLAN

TB.4 140*135

D30

S18.  HALVMÅNE 440
         SPIKAS FULLT MED A-SPIK 50*4,0
         SKRUVAS MED 24ST WFR 6*100
S2.    BRICKA 25*90*90 Ø34
S25.  MUTTER M30

        GÄLLER INF. M30 STAG I TAK
        PLACERING SE STOMPLAN

B.10 165*810

D30 1238

24

24

24

24

B.11 165*810

S45. 2* LINLÅS IRON GRIP

S39. ÖGLESKRUV 8*120

S38. STÅLLINA 5MM

B.11 165*810

D20 6000

a 4

16
39

39

GS1. HÅLPLÅT 5*200*360 (2 ST /  INF)
         SPIKAS 39+16+39 ST A-SPIK 50*4,0/  PLÅT
         SVETSAS TILL INGJUTEN PLÅT I GRUND A4
         SVETS BEHANDLAS ENL. INSTRUKTION SE RITNING 72810:00

         GÄLLER INF. AV PELARE TILL GRUND I LINJE 1 OCH 12

P.
2

21
5*

36
0

S3. WT-T 8,2*300 (2ST /  INF)
      TB 215*225 KORSSKRUVAS TILL BALK/ PELARE
      CA 45º SNETT IN FRÅN VARJE HÅLL 
      GÄNG FRI DEL DRAS IN TILL SKARV.

      GÄLLER INF. TB I TAKFOT

S28. SKARVHYLSA FÖR STAG M16 
        (STAG SKA BOTTNA MOT VARANDRA
        CENTRISKT I HYLSA)
   
        GÄLLER SKARV AV M16 STAG

B.2 140*450

D16 6000

D16 1106

Å.2 44*225

Å.3 44*225

P.
8

19
0*

27
0

TB.1 215*225

300

INF. BALK / PELARE
SE DETALJ 3

S34. VINKEL 105 MF (1ST/  INF)
        SPIKAS 10+10ST A-SPIK 50*4,0 /  VINKEL

        GÄLLER INF. TB I TAKFOT

S21. S22  HALVMÅNE 540
                SPIKAS VART ANNAT HÅL MED A-SPIK 50*4,0
                SKRUVAS MED 24ST WFR 6*100
S2.           BRICKA 25*90*90 Ø34
S25.         MUTTER M30

                GÄLLER INF. M30 STAG I HÖRN
                (S21 VID PELARE P9, S22 VID PELARE P8)

B.1 140*180

S.14 6*140S.12 30*140

80

B.2 140*450

P.8 190*270S16.  HALVMÅNE 260
         SPIKAS VART ANNAT HÅL MED A-SPIK 50*4,0
         SKRUVAS MED 12ST WFR 6*100
S31.  BRICKA 50*10
S23.  RUNDBRICKA 17*34*3
S24.  MUTTER M16

         GÄLLER INF. M16 STAG I HÖRN
         (PELARE P8 OCH P9)

S.22 15*200

P.
1

21
5*

40
5

22
0

45

45

60

INF. SE DETALJ 3 SNITT F-F

S42. WT-T 8,2*245 (3ST /  INF)
        SKRUVAS RAKT IN ENL. DETALJ
S3.   WT-T 8,2*300 (1ST /  INF)
        SKRUVAS SNETT NEDÅT ENL. DETALJ

        GÄLLER INF. GAVELBALKAR TILL PELARE P1

40

4040

S48. HÅLPLÅT 5*400*550  (1 ST /  INF)
        SPIKAS 40+40+40 ST A-SPIK 50*4,0/ PLÅT
 
        GÄLLER INF. B2+B3 TILL P1 I LINJE 1

B.2 140*450

P.
1

21
5*

40
5

B.3 140*450

S42. WT-T 8,2*245 (2ST /  INF)
        TB 140*135 KORSSKRUVAS TILL BALK/ PELARE
        CA 45º SNETT IN FRÅN VARJE HÅLL 
        GÄNG FRI DEL DRAS IN TILL SKARV.

        GÄLLER INF. TB 140*135

S42. WT-T 8,2*245 (4ST /  INF)
        SKRUVAS RAKT IN ENL. DETALJ
S3.   WT-T 8,2*300 (2ST /  INF)
        SKRUVAS SNETT NEDÅT ENL. DETALJ

        GÄLLER INF. GAVELBALKAR TILL PELARE 
        P2-P6, P8, P9 (TOTALT 10ST)

B.2 140*450

21
0

60
60

S34. VINKEL 105 MF (1ST/  INF)
        SPIKAS 10+10ST A-SPIK 50*4,0 /  VINKEL

        GÄLLER INF. TB 140*135

P.
2

21
5*

36
0

TB.3 140*135

S40. S41. STAGUPPHÄNGNING
                SKRUVAS SAMMAN MED 
                2ST M8*40 + M8 MUTTER
                2ST STOPPBULTAR M8*40
                PLACERAS OVAN STAG

S38. STÅLLINA 5MM

S45. 2* LINLÅS IRON GRIP

D20 6000 D20 6000
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ÄNDRINGEN AVSERBET ANT DATUM SIGN

SKALA RITNINGSNUMMER REV

DATUM HANDLÄGGARE

RIT. KONSTR. GRANSK.

www.martinsons.se

72810:08

2013/09/02 NICLAS KJELL

JB72810 NK

DETALJ 10-14

RIDHUS

ENKÖPING

MB BYGG & FASTIGHET AB

BYGGHANDLING

A1

1:20

ORDER NR.

+10.579

DETALJ 10
1:20 72810:05

A

A

DETALJ 11
1:20 72810:05

B

B

+0.0

DETALJ 12
1:20 72810:06

3

DETALJ 13
1:20 72810:06

12

A - A
1:20

+0.0

A

B - B
1:20

3

DETALJ 14
1:20 72810:06

S34. VINKEL 105 MF (2ST/  INF)
        SPIKAS 10+10ST A-SPIK 50*4,0 /  VINKEL

        GÄLLER GENERELLT INF. TAKÅS
        (UNDANTAG I TAKFOT OCH VID TAKKLOSS B1)

Å.2 44*225

Å.3 44*225

Å.2 44*225

24

24

24

24

S6. HÅLPLÅT 5*250*400 (2 ST /  INF)
      SPIKAS 48+48 ST A-SPIK 50*4,0/ PLÅT
 
      GÄLLER I LINJE 12

B.2 140*450B.3 140
*450

40
35

40

P.6 215*360

B.15 115*225 P.
11

90
*2

25

S34. VINKEL 105 MF (1ST/  INF)
        SPIKAS 10+10ST A-SPIK 50*4,0 /  VINKEL
S3.   WT-T 8,2*300 (2ST /  INF)
        B14 KORSSKRUVAS TILL PELARE MED
        1+1ST WT-T 8,2*300

        GÄLLER INF. B14 TILL PELARE

S34. VINKEL 105 MF (1ST/  INF)
        SPIKAS 10+10ST A-SPIK 50*4,0 /  VINKEL
S3.   WT-T 8,2*300 (2ST /  INF)
        B14 KORSSKRUVAS TILL PELARE MED
        1+1ST WT-T 8,2*300

        GÄLLER INF. B14 TILL PELARE

B.14 115*225

P.
11

90
*2

25

P.
10

16
5*

31
5

S34. VINKEL 105 MF (1ST/  INF)
        SPIKAS 10+10ST A-SPIK 50*4,0 /  VINKEL
S3.   WT-T 8,2*300 (2ST /  INF)
        B15 KORSSKRUVAS TILL PELARE MED
        1+1ST WT-T 8,2*300

        GÄLLER INF. B15 TILL PELARE

B.15 115*225

P.6 215*360

S46. VINKEL 3*110*60*100 (1ST/  INF)
        SRUVAS 2ST HEXAGON 10*90 TILL P11
S47. EXPANDERBULT M10*110 (1ST/  VINKEL)
        
        GÄLLER VID INF. P11 TILL GRUND

S46. VINKEL 3*110*60*100 (2ST/  INF)
        SPIKAS 10ST A-SPIK 50*4,0 /  VINKEL TILL P11
S47. EXPANDERBULT M10*110 (1ST/  VINKEL)
        
        GÄLLER VID INF. P11 TILL GRUND

P.
11

90
*2

25

ÅSSKARV SPIKAS 18ST TRÅDSPIK 3,1*90 /  ÄNDE

1818

Å.1 44*225 Å.1 44*225



 

 

 

 

 

 

BILAGA 2: EXEMPEL PÅ MONTAGEANVISNING 



 

 

Montagebeskrivning 

 

 

  



ALLMÄN INFORMATION 
Detta är en beskrivning för hur limträstommen till ridhuset ska monteras.  

Gör mottagningskontroll. Om lagring behövs på byggarbetsplatsen, tänk på följande: 

 Lägg aldrig limträelement direkt på marken. 

 Använd rena underslag, som är minst 250 mm höga och som ger god luftning. 

 Underlaget skall vara torrt och plant så att inte limträelementen slår sig eller 

skevbelastas. 

 Lägg rena ströläkt mellan limträelementen och placera läkten lodrätt ovanför varandra 

 Vid utomhuslagring skyddas limträelementen t ex med presenningar som läggs på rena 

reglar så att fullgod ventilation erhålls under presenningen. Låt ej presenningen gå ända 

ner till marken. 

 Långvarig lagring på byggnadsplatsen ska undvikas, speciellt om den sker utomhus. 

Låt plastemballaget sitta kvar så länge som möjligt. Plasten ska skäras upp i underkant för att 

undvika att fukt letar sig in.  

En kontrollplan bör upprättas med stöd av denna montageanvisning. 

Lyft av takstol bör anordnas genom att stroppar för lyft fästes symmetriskt på varsin sida av 

nocken i enlighet med figur nedan så att takstolen kan lyftas med jämviktsläget på rätt ställe. 

Som en säkerhetsåtgärd bör reglar fästas enligt figur för att inte riskera att takstolen fälls ihop 

eller går sönder vid monteringen. 

 

När takstolen är på plats i byggnaden bör fixering ske med stålwire.  Mot takstolen görs en 

strypsnara med wirelås och i andra änden spänns wiren med wirespännare. När wiren är på 

plats enligt ritning lindas den runt pelaren och låses med wirelås. Wiren bör ha en minsta 

bärförmåga 5 kN. 

För stagning av pelare rekommenderas Pa-So Monteringsstöd artikel nr 71 i full längd (5 meter) 

eller stöd med motsvarande bärförmåga. Dessa ska placeras enligt medföljande ritning med 45 

graders lutning. I de fall där fler än ett stöd behövs monteras de horisontellt intill varandra. 

Stöden fästes i pelaren vid 3.25 meters höjd med VFD 10x80 mm och i grunden med expander 

10x100 mm. 



 

 

För montage av limträstommen, följ punkterna 1-12 nedan. Lämpliga punkter att ta med i 

kontrollplanen markeras med *. 

1. Alla pelare fästs mot grund enligt ritning. 

2. Sträva alla pelare i lod med justerbart monteringsstöd.* 

3. Montera gavelbalk i linje 1. 

4. Pelare i linje 2 fixeras/lodas med monteringsstöd så att de blir i lod i husets 

längdriktning. 

5. Montera ihop takstolar på marken enligt ritning.* 

6. Lyft takstol i linje 2 enligt anvisningar. Fixera med wire från nock till pelarfot i linje 1 och 

3 i långsidor. 4 wire/balk enligt ritning. 

7. Tillverka mallar i form av L-reglar i samma längd som avståndet mellan två balklinjer. 

8. Lägg åsar mellan linje 1 och 2. Eventuellt bara några åsar per sida av nocken för 

snabbare montage, dock maximalt 5 meter mellan varje ås. Använd mallarna för att 

uppnå rätt mått och rakhet i balkar vid behov. 

9. Fortsätt att montera takstolar och åsar med samma procedur. 

10. Montera vindkryss vartefter det är möjligt. Sträck stagen.* 

11. När alla sektioner är monterade, montera stag i tak och åsar färdigt. 

12. Stommen är nu stabil för att kunna monteras väggar på.* 

Viktigt: All montagestabilisering ska sitta kvar tills hela stommen är monterad och samtliga 

punkter kontrollerade i kontrollplan. 

  



MONTERINGSSKISS 
Placering av monteringsstöd och stålwire sker enligt Figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Placering av provisoriska stabiliseringsåtgärder för ridhusets stomme. Streckad linje 

indikerar att stabiliseringsåtgärderna ser likadana ut för de mellanliggande facken, dvs med 

monteringsstöd för pelare och takstolar låsta med stålwire i kryss. 

 



 

 

 

 

 

 

BILAGA 3: BERÄKNINGAR FÖR MONTAGEANVISNING 



Beräkningar för stomme med treledstakstol

Littera för pelare och balkar enligt ritning. 

EC indikerar beräkning eller värde taget ut eurokoderna. LHB 
indikerar beräkning eller värde taget ur Limträhandboken.

Index som används i beräkningarna:

k karakteristiskt värde
v vind
p pelare
gb gavelbalk
t takstol
s stöd (monteringsstöd)
d dimensionerande värde

För byggnaden gäller följande förutsättningar:

Referenshastighet för vind ≔vb 12 ―
m

s
(För att monteringsstöden 
ska kunna klara lasten)

Terrängtyp II

Referenshöjd ≔z 12 m

Densitet för trä ≔ρk 390 ――
kg

m3

Tyngdacceleration ≔g 10 ―
m

s2

Säkerhetsfaktor (säkerhetsklass 3) ≔γd 1.0

Beräkning av vindlaster

≔cscd 1.0 (EC 1-1-4 6.2 (1) a) Bärverksfaktor

≔cf_p 2.4 (EC 1-1-4 Figur 7.23) Formfaktor för minst gynnsam pelare

≔cf_t 2.0 (EC 1-1-4 Figur 7.23) Formfaktor för takstolar



≔cf_gb 2.3 (EC 1-1-4 Figur 7.23) Formfaktor för gavelbalkar

≔ρl 1.25 ――
kg

m3
(EC 1-1-4 ekv 4.10) Luftens densitet

≔qb =⋅⋅―
1

2
ρl vb

2 0.09 ――
kN

m2
(EC 1-1-4 ekv 4.10) Referenshastighetstryck

≔ce 2.5 (EC 1-1-4 Figur 4.2) Exponeringsfaktor

≔qp =⋅qb ce 0.225 ――
kN

m2
(EC 1-1-4 ekv 4.8) Karakteristiskt hastighetstryck

≔qv_p =⋅⋅cscd cf_p qp 0.54 ――
kN

m2
Vindlast på pelare

≔qv_t =⋅⋅cscd cf_t qp 0.45 ――
kN

m2
Vindlast på takstol

≔qv_gb =⋅⋅cscd cf_gb qp 0.518 ――
kN

m2
Vindlast på gavelbalk

Vind mot gavel (vind mot långsida försummas då permanent kryss 
redan finns monterat då balklinjer sammankopplas med kantbalk)

≔hgb 0.45 m Gavelbalkens höjd

≔bgb 0.140 m Gavelbalkens bredd

≔Ggb =⋅⋅⋅hgb bgb g ρk 0.246 ――
kN

m
Egentyngd av gavelbalk

≔α =+0.003 ――
0.012

‾‾1
0.015 Snedställning av pelare

P1

≔lgb1 6 m Belastande längd på pelaren från gavelbalk

≔qvgb1 =⋅lgb1 qv_gb 3.105 ――
kN

m
Vindbelastning 
från gavelbalk



≔lp1 10.10 m Pelarens längd

≔bp1 0.215 m Pelarens bredd

Vindbelastning på 
pelare≔qvp1 =⋅qv_p bp1 0.116 ――

kN

m

≔hsp1 3.25 m Höjd över grunden där montagestöd infästes

Upptagen last av vind i montagestöd

≔Rvp1 =+―――
⋅qvp1 lp1

2

⋅2 hsp1

―――――――

⋅⋅qvgb1 hgb

⎛
⎜
⎝

+lp1 ――
hgb

2

⎞
⎟
⎠

hsp1

6.261 kN

≔Hp1 =⋅⋅Ggb lgb1 α 0.022 kN Ekvivalent horisontell last 
från snedställning av pelare

Total horisontell last i 
monteringsstöd, 
lastkombination EQU med 
vind som huvudlast

≔Rtot1 =+⋅⋅γd 1.1 Hp1 ⋅⋅γd 1.5 Rvp1 9.416 kN

P2 

≔lgb2 6 m Belastande längd på pelaren från gavelbalk

≔qvgb2 =⋅lgb2 qv_gb 3.105 ――
kN

m
Vindbelastning 
från gavelbalk

≔lp2 7.4 m Pelarens längd

≔bp2 0.215 m Pelarens bredd

Vindbelastning på 
pelare≔qvp2 =⋅qv_p bp2 0.116 ――

kN

m

≔hsp2 3.25 m Höjd över grunden där montagestöd infästes



Upptagen last av vind i montagestöd

≔Rvp2 =+―――
⋅qvp2 lp2

2

⋅2 hsp2

―――――――

⋅⋅qvgb2 hgb

⎛
⎜
⎝

+lp2 ――
hgb

2

⎞
⎟
⎠

hsp2

4.256 kN

≔Hp2 =⋅⋅Ggb lgb2 α 0.022 kN Ekvivalent horisontell last 
från snedställning av pelare

Total horisontell last i 
monteringsstöd, 
lastkombination EQU med 
vind som huvudlast

≔Rtot2 =+⋅⋅γd 1.1 Hp2 ⋅⋅γd 1.5 Rvp2 6.409 kN

P3

≔lgb3 3 m Belastande längd på pelaren från gavelbalk

≔qvgb3 =⋅lgb3 qv_gb 1.553 ――
kN

m
Vindbelastning 
från gavelbalk

≔lp3 4.7 m Pelarens längd

≔bp3 0.19 m Pelarens bredd

Vindbelastning på 
pelare≔qvp3 =⋅qv_p bp3 0.103 ――

kN

m

≔hsp3 3.25 m Höjd över grunden där montagestöd infästes

Upptagen last av vind i montagestöd

≔Rvp3 =+―――
⋅qvp3 lp3

2

⋅2 hsp3

―――――――

⋅⋅qvgb3 hgb

⎛
⎜
⎝

+lp3 ――
hgb

2

⎞
⎟
⎠

hsp3

1.407 kN

≔Hp3 =⋅⋅Ggb lgb3 α 0.011 kN Ekvivalent horisontell last 
från snedställning av pelare

Total horisontell last i 
monteringsstöd, 
lastkombination EQU med 
vind som huvudlast

≔Rtot3 =+⋅⋅γd 1.1 Hp3 ⋅⋅γd 1.5 Rvp3 2.123 kN

P4



P4

≔lgb4 4.3 m Belastande längd på pelaren från gavelbalk

≔qvgb4 =⋅lgb4 qv_gb 2.225 ――
kN

m
Vindbelastning 
från gavelbalk

≔lp4 7.4 m Pelarens längd

≔bp4 0.215 m Pelarens bredd

Vindbelastning på 
pelare≔qvp4 =⋅qv_p bp4 0.116 ――

kN

m

≔hsp4 3.25 m Höjd över grunden där montagestöd infästes

Upptagen last av vind i montagestöd

≔Rvp4 =+―――
⋅qvp4 lp4

2

⋅2 hsp4

―――――――

⋅⋅qvgb4 hgb

⎛
⎜
⎝

+lp4 ――
hgb

2

⎞
⎟
⎠

hsp4

3.327 kN

≔Hp4 =⋅⋅Ggb lgb4 α 0.016 kN Ekvivalent horisontell last 
från snedställning av pelare

Total horisontell last i 
monteringsstöd, 
lastkombination EQU med 
vind som huvudlast

≔Rtot4 =+⋅⋅γd 1.1 Hp4 ⋅⋅γd 1.5 Rvp4 5.009 kN

P5

≔lgb5 4.7 m Belastande längd på pelaren från gavelbalk

≔qvgb5 =⋅lgb5 qv_gb 2.432 ――
kN

m
Vindbelastning 
från gavelbalk

≔lp5 8.6 m Pelarens längd

≔bp5 0.215 m Pelarens bredd

Vi db l t i å



Vindbelastning på 
pelare≔qvp5 =⋅qv_p bp5 0.116 ――

kN

m

≔hsp5 3.25 m Höjd över grunden där montagestöd infästes

Upptagen last av vind i montagestöd

≔Rvp5 =+―――
⋅qvp5 lp5

2

⋅2 hsp5

―――――――

⋅⋅qvgb5 hgb

⎛
⎜
⎝

+lp5 ――
hgb

2

⎞
⎟
⎠

hsp5

4.293 kN

≔Hp5 =⋅⋅Ggb lgb5 α 0.017 kN Ekvivalent horisontell last 
från snedställning av pelare

Total horisontell last i 
monteringsstöd, 
lastkombination EQU med 
vind som huvudlast

≔Rtot5 =+⋅⋅γd 1.1 Hp5 ⋅⋅γd 1.5 Rvp5 6.459 kN

P6 och takstolar

Vind på innersektioner (linjer med takstolar) antas tas upp genom drag i stålwire och 
genom tryck eller drag i monteringsstöd. Takstolen betraktas som en trestödsbalk vid 
horisontell belastning.

≔ht6 0.81 m Takstolens höjd

≔bt6 0.14 m Takstolens bredd

≔Gt =⋅⋅⋅ht6 bt6 g ρk 0.442 ――
kN

m
Egentyngd av takstol

≔α =+0.003 ――
0.012

‾‾1
0.015 Snedställning av pelare

≔lt6 12 m Belastande längd på pelaren från takstol

≔qvt6 =⋅ht6 qv_t 0.365 ――
kN

m
Vindbelastning från takstol

≔Rp6 =⋅0.375 qvt6 lt6 1.64 kN Reaktionskraft i pelartopp



≔Rt6 =⋅⋅1.25 qvt6 lt6 5.468 kN Reaktionskraft i wire

≔lp6 4.7 m Pelarens längd

≔bp6 0.315 m Pelarens bredd

≔qvp6 =⋅qv_p bp6 0.17 ――
kN

m
Vindbelastning på pelare

≔hsp6 3.25 m Höjd över grunden där montagestöd infästes

Upptagen last av vind i monteringsstöd

≔Rvp6 =+―――
⋅qvp6 lp6

2

⋅2 hsp6

―――
⋅Rp6 lp6

hsp6

2.95 kN

≔Hp6 =⋅⋅Gt lt6 α 0.08 kN Ekvivalent horisontell last 
från snedställning av pelare

Total horisontell last i 
monteringsstöd, 
lastkombination EQU med 
vind som huvudlast

≔Rtotp6 =+⋅⋅γd 1.1 Hp6 ⋅⋅γd 1.5 Rvp6 4.513 kN

Total horisontell last i 
stålwire, lastkombination 
EQU med vind som 
huvudlast

≔Rtott6 =⋅⋅γd 1.5 ――
Rt6

2
4.101 kN

Kontroll av vippning av gavelbalk och takstol

≔fmk 30 MPa Böjhållfasthet parallellt fibrerna

≔E0.05 10.8 GPa Elasticitetsmodul i fiberriktningen

Gavelbalkar

≔lef_gb =⋅0.9 lgb1 5.4 m (LHB Tabell 4.2)       Effektiv längd för gavelbalk mht vippning



≔σmcrit_gb =⋅――――
⋅0.78 bgb

2

⋅hgb lef_gb

E0.05 67.947 MPa (LHB ekv 4.8)     Kritisk böjspänning

≔λrelm_t6 =
‾‾‾‾‾‾‾
―――

fmk

σmcrit_gb

0.664 (LHB ekv 4.9)   < 0,75 dvs ingen risk för vippning

Takstolar

≔lef_t =⋅0.9 lt6 10.8 m (LHB Tabell 4.2)       Effektiv längd för takstol mht vippning

≔σmcrit_t6 =⋅――――
⋅0.78 bt6

2

⋅ht6 lef_t

E0.05 18.874 MPa (LHB ekv 4.8)     Kritisk böjspänning

≔λrelm_t6 =
‾‾‾‾‾‾‾
―――

fmk

σmcrit_t6

1.261 (LHB ekv 4.9)   > 0,75 dvs vippning kan förekomma

Största avstånd mellan åsar för att undvika vippning (enligt LHB) under monteringen

≔a =―――――――
⋅⋅⋅0.75 E0.05 0.78 bt6

2

⋅ht6 fmk

5.096 m

Kontroll av knäckning av pelare i vek riktning

≔fc0k 24.5 MPa Karakteristisk hållfasthet för tryck parallellt fibrerna

≔kmod 0.8

≔γM 1.25

≔fc0d =――――
⋅kmod fc0k

γM

15.68 MPa Dimensionerande hållfasthet för tryck parallellt fibrerna

≔lg 5.4 m Avstånd mellan gavelpelare

≔ll 6 m Avstånd mellan balklinjer



≔hasar 0.225 m Takåsarnas tvärsnittshöjd

≔basar 0.044 m Takåsarnas tvärsnittsbredd

≔Gasar =―――――――
⋅⋅⋅⋅⋅24 hasar basar g ρk ll

⋅lg 4
0.257 ――

kN

m
Egentyngd takåsar

≔qg ⋅γd

⎛
⎜
⎝

+Ggb ―――
⋅2 Gasar

2

⎞
⎟
⎠

Total vertikal last på gavelbalk (dubbla åsar vid gavel)

≔Gts =⋅⋅⋅ht6 bt6 g ρk 0.442 ――
kN

m
Egentyngd takstolar

≔qts ⋅γd
⎛⎝ +Gts Gasar

⎞⎠ Total vertikal last på takstol

≔Rp6 =―――
⋅⋅qts 2 lt6

2
8.396 kN Reaktionskraft i pelare P6

≔Rp1 =⋅⋅0.929 qg lg 2.524 kN Reaktionskraft i pelare P1

≔Rp2 =⋅⋅1.143 qg lg 3.105 kN Reaktionskraft i pelare P2

≔Rp3 =⋅⋅0.393 qg lg 1.068 kN Reaktionskraft i pelare P3

P1

≔hp1 0.405 m Pelarens bredd i den veka 
riktningen

≔β 1.0 Koefficient för effektiv knäckningslängd (fritt upplagd pelare)

≔i ――
bp1

‾‾12
Pelarens tröghetsradie

≔λ ――
⋅β lp1

i
Pelarens slankhetstal

≔λrel =⋅―
λ

π

‾‾‾‾‾
――
fc0k

E0.05

2.467 (EC 5-1-1 ekv 6.27) Relativt slankhetstal



≔βc 0.1 (EC 5-1-1 ekv 6.29)

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc
⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel

2 ⎞⎠ 3.652 (EC 5-1-1 ekv 6.27)

≔kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

0.158 (EC 5-1-1 ekv 6.26)

≔σN =―――
Rp1

⋅hp1 bp1

0.029 MPa Normalspänning i pelartvärsnitt

=⋅kc fc0d 2.472 MPa Reducerad bärförmåga mht knäckning

<σN ⋅kc fc0d OK! Ingen risk för knäckning

P2

≔hp2 0.36 m Pelarens bredd i den veka 
riktningen

≔β 1.0 Koefficient för effektiv knäckningslängd (fritt upplagd pelare)

≔i ――
bp2

‾‾12
Pelarens tröghetsradie

≔λ ――
⋅β lp2

i
Pelarens slankhetstal

≔λrel =⋅―
λ

π

‾‾‾‾‾
――
fc0k

E0.05

1.808 (EC 5-1-1 ekv 6.27) Relativt slankhetstal

≔βc 0.1 (EC 5-1-1 ekv 6.29)

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc
⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel

2 ⎞⎠ 2.209 (EC 5-1-1 ekv 6.27)



≔kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

0.287 (EC 5-1-1 ekv 6.26)

≔σN =―――
Rp2

⋅hp2 bp2

0.04 MPa Normalspänning i pelartvärsnitt

=⋅kc fc0d 4.507 MPa Reducerad bärförmåga mht knäckning

<σN ⋅kc fc0d OK! Ingen risk för knäckning

P3

≔hp3 0.27 m Pelarens bredd i den veka 
riktningen

≔β 1.0 Koefficient för effektiv knäckningslängd (fritt upplagd pelare)

≔i ――
bp3

‾‾12
Pelarens tröghetsradie

≔λ ――
⋅β lp3

i
Pelarens slankhetstal

≔λrel =⋅―
λ

π

‾‾‾‾‾
――
fc0k

E0.05

1.299 (EC 5-1-1 ekv 6.27) Relativt slankhetstal

≔βc 0.1 (EC 5-1-1 ekv 6.29)

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc
⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel

2 ⎞⎠ 1.394 (EC 5-1-1 ekv 6.27)

≔kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

0.527 (EC 5-1-1 ekv 6.26)

≔σN =―――
Rp3

⋅hp3 bp3

0.021 MPa Normalspänning i pelartvärsnitt

=⋅kc fc0d 8.258 MPa Reducerad bärförmåga mht knäckning



<σN ⋅kc fc0d OK! Ingen risk för knäckning

P4

≔Rp4 Rp2

≔hp4 0.36 m Pelarens bredd i den veka 
riktningen

≔β 1.0 Koefficient för effektiv knäckningslängd (fritt upplagd pelare)

≔i ――
bp4

‾‾12
Pelarens tröghetsradie

≔λ ――
⋅β lp4

i
Pelarens slankhetstal

≔λrel =⋅―
λ

π

‾‾‾‾‾
――
fc0k

E0.05

1.808 (EC 5-1-1 ekv 6.27) Relativt slankhetstal

≔βc 0.1 (EC 5-1-1 ekv 6.29)

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc
⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel

2 ⎞⎠ 2.209 (EC 5-1-1 ekv 6.27)

≔kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

0.287 (EC 5-1-1 ekv 6.26)

≔σN =―――
Rp4

⋅hp4 bp4

0.04 MPa Normalspänning i pelartvärsnitt

=⋅kc fc0d 4.507 MPa Reducerad bärförmåga mht knäckning

<σN ⋅kc fc0d OK! Ingen risk för knäckning



P5

≔Rp5 ――
Rp1

2

≔hp5 0.36 m Pelarens bredd i den veka 
riktningen

≔β 1.0 Koefficient för effektiv knäckningslängd (fritt upplagd pelare)

≔i ――
bp5

‾‾12
Pelarens tröghetsradie

≔λ ――
⋅β lp5

i
Pelarens slankhetstal

≔λrel =⋅―
λ

π

‾‾‾‾‾
――
fc0k

E0.05

2.101 (EC 5-1-1 ekv 6.27) Relativt slankhetstal

≔βc 0.1 (EC 5-1-1 ekv 6.29)

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc
⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel

2 ⎞⎠ 2.797 (EC 5-1-1 ekv 6.27)

≔kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

0.215 (EC 5-1-1 ekv 6.26)

≔σN =―――
Rp5

⋅hp5 bp5

0.016 MPa Normalspänning i pelartvärsnitt

=⋅kc fc0d 3.377 MPa Reducerad bärförmåga mht knäckning

<σN ⋅kc fc0d OK! Ingen risk för knäckning

P6

≔hp6 0.36 m Pelarens bredd i den veka 
riktningen

≔β 1.0 Koefficient för effektiv knäckningslängd (fritt upplagd pelare)



≔i ――
bp6

‾‾12
Pelarens tröghetsradie

≔λ ――
⋅β lp6

i
Pelarens slankhetstal

≔λrel =⋅―
λ

π

‾‾‾‾‾
――
fc0k

E0.05

0.784 (EC 5-1-1 ekv 6.27) Relativt slankhetstal

≔βc 0.1 (EC 5-1-1 ekv 6.29)

≔k =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc
⎛⎝ −λrel 0.3⎞⎠ λrel

2 ⎞⎠ 0.831 (EC 5-1-1 ekv 6.27)

≔kc =―――――
1

+k ‾‾‾‾‾‾‾‾−k2 λrel
2

0.902 (EC 5-1-1 ekv 6.26)

≔σN =―――
Rp6

⋅hp6 bp6

0.074 MPa Normalspänning i pelartvärsnitt

=⋅kc fc0d 14.146 MPa Reducerad bärförmåga mht knäckning

<σN ⋅kc fc0d OK! Ingen risk för knäckning



 

 

 

 

 

 

BILAGA 4: UNDERLAG FÖR MONTAGEANVISNING 
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INFORMATION 
Denna information har sammanställts som en del i ett examensarbete för 

högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Umeå Universitet. 

Syftet med detta dokument är att det ska fungera som ett hjälpmedel vid framtagning av 

montageanvisningar för limträstommar på Martinsons.  Kraven från myndigheter har hämtats 

från lagtexter och från Arbetsmiljöverkets och Boverkets föreskrifter. De krav och råd som ges i 

eurokoderna har också sammanfattats. Slutligen finns aspekter som kan vara viktiga att tänka på 

på byggarbetsplatsen sammanställda. 
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KRAV FRÅN EUROKODER 
De krav som ställs enligt eurokoderna behandlar konstruktionssäkerhet, robusthet och 

brukbarhet.  

Kraven på brukbarhet är främst relevant ur ett långsiktigt perspektiv. Krav ställs på att 

byggnaden förblir i gott skick under dess avsedda livslängd när det gäller funktion, utseende 

samt komfort. Dessa krav blir dock inte relevanta under själva uppförandet av byggnaden. 

En byggnad bör vara robust. Med det menas att den bör utformas och uppföras på ett sådant sätt 

att den inte skadas av händelser såsom explosioner, kollisioner och konsekvenser av mänskliga 

fel. Dessa krav går att applicera under montaget. 

Kraven på konstruktionssäkerhet innebär att en byggnad bör utformas och uppföras så att den 

tål alla påfrestningar som rimligen kan uppstå under uppförandet och brukandet. Detta berör 

säkerhet för människor, byggnaden och dess innehåll. 

Alla kraven gäller under hela byggnadens livslängd och förutsätter att utformningen och 

uppförandet sker med lämpliga grader av tillförlitlighet och på ett ekonomiskt sätt.  

SS-EN 1990 beskriver kraven mer i detalj.  

Om utformning och uppförande sker i enlighet med eurokoderna 1 till 9 erhålls en tillräckligt 

god grad av tillförlitlighet för att kraven ska anses uppfyllda.   

SS-EN 1990 

Enligt SS-EN 1990 ska bärverk dimensioneras och utföras på ett sådant sätt att det, med 

tillräcklig grad av tillförlitlighet och med ekonomi i åtanke, kan bära alla laster och annan 

påverkan som kan uppkomma under byggskedet. Detta ska åstadkommas genom att lämpligt val 

görs av dimensionering och konstruktiv utformning, och genom att kontroller utförs både under 

projektering och under produktion.  

För att uppnå säkerhetsnivåerna för bärförmåga kan förebyggande och skyddande åtgärder 

användas i kombination med att arbetet utförs av kompetent arbetskraft i enlighet med de 

utförandestandarder som SS-EN 1991 till SS-EN 1999 refererar till. Dessutom måste ses till att 

lämpliga kontrollåtgärder fastställs. 

För att vara säker på att bärverket uppfyller kraven och förutsättningarna som görs vid 

dimensionering bör kvalitetsledningsåtgärder vidtas. Detta kan göras genom att precisera 

säkerhetskrav och att kontroller utförs vid både dimensionering och utförande. 

Vid val av dimensioneringssituationer måste både varaktiga dimensioneringssituationer 

(normal användning), men också tillfälliga dimensioneringssituationer som gäller under 

utförandeskedet och exceptionella förhållanden som konsekvenserna av lokal kollaps 

bestämmas. De valda dimensioneringssituationerna ska vara tillräckligt omfattande att alla 

situationer som kan tänkas uppstå täcks när bärverket monteras. 

För kontroller i utförandeskedet finns tre olika kontrollnivåer i SS-EN 1990, från 

tredjepartskontroll till självkontroll, och de avser att definiera vilka moment som ska ingå i 

kontroll av produkter och arbetens utförande. 
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SS-EN 1991 

Vid beräkning av vindlaster under byggskedet bör ändring av byggnadens form och dynamiska 

egenskaper beaktas om det kan förändra vindens inverkan på konstruktionen. 

Inverkan av snedställning och svaj behöver också beaktas under utförandet.  

Tillämpning av nominella horisontella laster är endast tillåtet i enskilda fall där är lämpligt och 

skäligt. Om sådana nominella horisontella laster används ska de placeras på det sätt som är 

minst gynnsamt även om det inte motsvarar de vertikala lasternas placering. 

För beräkning av laster på fästanordningar för lyftning av element bör SS-EN 1991-3 användas. 

Där arbetsmoment har en kort varaktighet, till exempel under lyft, bör en högsta tillåten 

vindhastighet bestämmas för arbetsmomentet. Det är också viktigt att tänka på att delar av 

bärverk som efter färdigställandet av byggnaden kommer att vara skyddade mot vind kommer 

att utsättas för vindlast under byggskedet. Det är också nödvändigt att beakta vind på 

utrustning, stödställningar och andra hjälpkonstruktioner vid bestämning av vindlaster. 

Under byggskedet uppstår särskilda bygglaster som behöver beaktas, både för delvis färdiga och 

helt färdiga bärverk. Dessa bygglaster är  

 Personer och handverktyg 

 Lagring av flyttbara föremål 

 Icke-permanent utrustning 

 Rörliga tunga maskiner och rörlig utrustning 

 Anhopning av byggavfall 

 Last från delar av bärverket som befinner sig i ett övergångsstadium (t.ex. lyft, 

montering) 

Karakteristiska värden på dessa laster finns i SS-EN 1991-1-6 och ska bestämmas enligt de 

tekniska kraven för utförande och enligt reglerna i SS-EN 1990.  

Olyckslaster, som stötar från kranar och lokalt brott i tillfälliga stöd inklusive dynamiska 

effekter, behöver också beaktas under byggskedet om de kan orsaka kollaps av bärverksdelar. 

Hit räknas också last som orsakas av fallande föremål på bärverk och även stöt som orsakas av 

människor. Sådan last klassificeras som kvasi-statisk vertikal last. 

SS-EN 1995 

Under lagring, transport och montering av bärverksdelar bör överbelastning undvikas. Bärverk 

som belastas eller bärs upp på annat sätt under byggnadsskedet än i den färdiga byggnaden bör 

beakta detta vid dimensionering, inklusive dynamiska effekter. Där resning av bågar, ramar och 

dylikt sker från horisontell till vertikal position bör säkerställas att skevhet som effekt av 

resningen undviks. 

En kontrollplan bör upprättas och innefatta kontroll av tillverkning och utförande före och efter 

ankomst till byggplats. Följande ska kontrolleras 

 Transport, lagring och hantering av material 

 Kontroll av sammansättning och montage 
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 Slutkontroll av resultatet av produktionsprocessen genom t.ex. okulär besiktning eller 

provbelastning 

KRAV OCH REGLER FRÅN MYNDIGHETER 
Förutom kraven och reglerna i eurokoderna finns också andra regler när det kommer till 

montage. De myndigheter som ställer krav på projektörer och materialleverantörer är 

Arbetsmiljöverket och Boverket. Säkerhetskraven som ställs vid byggnation finns framförallt för 

att förebygga fel och skador som kan orsaka stora ekonomiska kostnader eller personskada. 

Dödsfall och skador på grund av brott som uppstår i ett bärverk är totalt oacceptabelt ur 

allmänhetens synpunkt och därför är konstruktiv säkerhet det främsta kravet i alla regelverk 

rörande utformning av konstruktioner. 

Enligt arbetsmiljölagen 3 kap. 7 § ska konstruktörer och arkitekter inom ramen för sina uppdrag 

se till att arbetsmiljösynpunkter tas i beaktande under varje skede av planering och projektering 

av byggnadsarbete. Detta gäller både för byggskedet och efter att byggnaden tagits i bruk. 

I samma paragraf står också att samma krav gäller för tillverkare av monteringsfärdiga 

byggnader och att det ska säkerställas att olika delar av projekteringen samordnas. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter för byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, beskriver 

också ansvar för de som medverkar i planering och projektering av byggnads- och 

anläggningsarbete.  

Enligt 12 § i AFS 1999:3 ska en monteringsplan upprättas för arbeten med tunga byggelement 

där de olika momenten i arbetet ska beskrivas. En sådan monteringsplan kan behöva innehålla 

följande information : 

 En beskrivning av montageplatsen där t.ex. avspärrningar, upplagsplatser och 

transporter ingår. 

 Montageordningen för elementen, märkning på element och dess vikt 

 Beskrivning av hur lyft av elementen ska utföras, från hur elementen får lyftas till val av 

lyftutrustning etc. 

 Beskrivning av hur lyftutrustning ska kontrolleras. 

 Stabiliserande åtgärder med var de stöd konstruktionen kräver, vilken typ av stöd som 

behövs och hur länge stöden ska sitta kvar. 

 Hur mellanlagring av element får ske 

 Vem som har upprättat och godkänt montageplanen 

 Montageutförande på ett för arbetstagarna förståeligt språk för att undvika 

missförstånd. 

 

Den som projekterar en byggnad eller tillverkar monteringsfärdiga byggnader ska vid 

projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas både när det 

gäller byggnadens utformning, men också vid val av konstruktioner för stomsystem och vid 

utformning av stomkomplettering. 
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Planering och projektering ska också ske i så god tid före arbetet utförs att det går att samordna 

arbetet utan att det uppstår risker för arbetsmiljön på grund av tidsbrist vid samordningen. 

Därför bör montageanvisningar skickas till ansvariga i god tid. Risken för att stabiliteten hos 

byggnaden, eller delar av den, äventyras under tiden arbetet pågår ska beaktas. 

Syftet med dessa bestämmelser är att de som upprättar bygghandlingarna ska göra en 

riskbedömning redan under projekteringsskedet och med stöd av denna bedömning kunna visa 

på lösningar som behövs för att säkerheten under byggskedet blir acceptabel. Ofta kan dessa 

riskbedömningar utgöra ett underlag för arbetsmiljöplaner som ska upprättas för projektet och 

därav underlättas arbetet för enskilda entreprenörer på ett bra sätt ur arbetsmiljösynpunkt. 

Dock bör nämnas att den övergripande ansvaret för att arbetsmiljösynpunkter beaktas 

fortfarande ligger på byggherren/uppdragstagaren.  

Det är särskilt viktigt att tänka på att hantering eller montering av element inte ska medföra risk 

för olycksfall och att exempelvis montagestöd väljs så att de är lämpliga med hänsyn till 

utrymmet där de ska monteras. Många olyckor kan undvikas om lyftöglor eller andra hjälpmedel 

som används vid montering såväl som hantering dimensioneras med hänsyn till alla 

påkänningar de kan utsättas för både under hantering och under montering.  

Det rekommenderas att en beskrivning av stabilitetsåtgärder som behöver vidtas under olika 

stadier av monteringen av en konstruktion upprättas av konstruktören som är insatt i hur 

konstruktionen verkar. Till beskrivningen behövs ofta en särskilt ritning tillverkas. 

Beskrivningen bör vara utformad så att den kan utgöra ett underlag för motsvarande delar av 

arbetsmiljöplanen för bygget. 

Sammanfattningsvis är de regler och krav som finns alltså väldigt allmänna och det är upp till 

byggherren att formulera krav som är mer preciserade och skräddarsydda efter dennes 

önskemål. Ansvar vilar emellertid på den som projekterar en byggnad att säkerheten ska vara 

fullgod både under uppförandet av en byggnad och efter att en byggnad tagits i bruk. 

PRAKTISKA BYGGARBETSPLATSASPEKTER 
När en limträstomme ska monteras krävs i nästan alla fall någon form av lyftanordning. Oftast 

används en mobilkran. I en optimal värld kan limträelementen lyftas direkt från 

transportmedlet till sin slutgiltiga position i byggnaden, men detta är sällan möjligt i praktiken. 

Därför är det ofta nödvändigt att lagra elementen på byggarbetsplatsen. Några viktiga punkter 

att tänka på vid lagring av limträelement är enligt Limträhandboken: 

 Lägg aldrig limträelement direkt på marken 

 Använd rena underslag, som är minst 250 mm höga och som ger god luftning 

 Underlaget skall vara torrt och plant så att inte limträelementen slår sig eller 

skevbelastas 

 Lägg rena ströläkt mellan limträelementen och placera läkten lodrätt ovanför varandra 

 Vid utomhuslagring skyddas limträelementen t ex med presenningar som läggs på rena 

reglar så att fullgod ventilation erhålls under presenningen. Låt ej presenningen gå ända 

ner till marken. 

 Långvarig lagring på byggnadsplatsen skall undvikas, speciellt om den sker utomhus 
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När leveransen mottages på byggarbetsplatsen bör en mottagningskontroll göras, där antal 

limträelement och beslag kontrolleras. Redan innan lasten lossas från transportmedlet bör 

montaget vara planlagt för att undvika onödiga omlastningar. Limträelement och beslag bör 

märkas upp på ett tydligt och systematiskt sätt för att maximera effektiviteten vid montage. 

Det plastemballage som limträelementen oftast kommer paketerade i bör skäras upp i 

underkant för att inte fukt ska leta sig in innanför plasten. Dock bör emballaget få sitta kvar så 

länge som möjligt för att undvika smuts som oundvikligen uppkommer under byggnadstiden.  

Vid montage är det inte bara stabiliteten för säkerhet som är viktig, det är också viktigt att se till 

att allt monteras rakt och i lod för att undvika oönskade deformationer när byggnaden är 

färdigmonterad. Därför kan strävor behövas av andra anledningar än att se till att en 

byggnadsdel bara står under monteringen.  

Treledstakstolar bör säkras med stålwire. Mot takstolen görs en strypsnara med wirelås. I andra 

änden dras wiren till pelarfot i intilliggande balklinje med wirespännare. När den är på plats 

låses änden genom att linda wiren runt en pelare och låsa med wirelås. Lyftet av takstolen bör 

anordnas genom att stroppar för lyft fästes symmetriskt på varsin sida av nocken i enlighet med 

Figur 1 så att takstolen kan lyftas med jämviktsläget på rätt ställe. Eftersom en treledstakstol 

inte har någon väsentlig bärförmåga för tryck i underkant bör reglar fästas som en 

säkerhetsåtgärd om sådana laster skulle uppstå vid monteringen. 

 

Figur 1. Illustration av hur lyft ska anordnas för montering av treledstakstol. 

 

För att få balkar raka för montering av bärplåt och åsar, och som ett hjälpmedel för att få rätt 

avstånd mellan balklinjer, kan L- eller T-reglar tillverkas och användas som mallar. De kan också 

användas för att överföra tryckkrafter mellan balklinjer. 

Lyftöglor bör placeras så att jämviktsläget för elementet sammanfaller med läget som elementet 

ska inta vid monteringen för att montering, inpassning, fästning och losskoppling från 

lyftanordning ska kunna utföras säkert. 
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Vid montering och demontering av tillfälliga stöd finns ofta en risk för belastningsskador och 

risk för fall och ras. För att undvika dessa risker bör konstruktioner så långt det är möjligt 

utformas så att stabilitet uppnås i byggskedet utan behov av tillfälliga stöd. 

 

MONTERINGSSTÖD 

De stöd som brukar hyras in av Martinsons montörer är Pa-So Monteringsstöd artikel nr 71. 

Dessa ska monteras i 45 graders lutning och så högt upp på pelaren som möjligt. Stöden finns i 

tre olika typer med olika längder och bärförmågor enligt Tabell 1 och det stöd som Pa-So själva 

rekommenderar för träpelare är artikel nr 70. Det går dock att använda även de andra stöden till 

limträpelare, men infästningen måste då kontrolleras extra noga för att undvika brott i träet. 

Tabell 1. Högsta tillåtna belastning (kg) vid 45 grader för Pa-So Monteringsstöd. 

Utdragen längd i 
meter 

Artikel nr 70 Artikel nr 71 Artikel nr 72 

5,0  546 kg  
4,8  595 kg  
4,6  645 kg  
4,4  703 kg  
4,2  766 kg  
4,0  846 kg  
3,8  936 kg  
3,6  1034 kg  
3,4  1151 kg  
3,2 315 kg 1276 kg 1276 kg 
3,0 322 kg 1433 kg 1433 kg 
2,8 421 kg  1625 kg 
2,6 500 kg  1831 kg 
2,4 591 kg  2104 kg 
2,2 702 kg  2413 kg 
2,0 840 kg  2730 kg 

  

För infästning i limträpelare används VFD med längd 80 mm och infästning i betonggrund sker 

med expanderskruv med längd 100 mm. Övriga dimensioner enligt Figur 2. 

 

Figur 2. Infästningar för monteringsstöd. Artikel nr 70 till vänster och artikel nr 71-72 till höger. 

 


