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Sammanfattning 

Taksprång används på de flesta byggnader. Detta för att byggnader inte ska få ett lådliknande 

utseende, men även i vissa fall som skydd mot regn, vind och solinstrålning. Taksprång kan 

utföras med olika metoder, bland annat med taktassar (träregel) som fästs i den befintliga 

takkonstruktionen som bärande material, för att konstruera ett taksprång. 

 

Det lokala företaget Lättelement från Örnsköldsvik, producerar stora mängder 

takelementmoduler och dessa moduler kan kompletteras med taktassar (träregel) för att 

konstruera ett takutstick från byggnadens tak. 

 

Detta examensarbete behandlar hållfastheten för en konstruktionslösning som Lättelement 

använder sig av. Vid infästning av taktassarna sker en försvagning av taktassen, eftersom 

taktassen kapas och slitsas för att kunna styras på lättelementets balkar. Beräkningar för denna 

försvagning, med hänsyn till samverkan med plywood har utförts. En dimensioneringsmetod 

har tagits fram för att snabbt kunna beräkna vilka laster konstruktionen kommer utsättas för 

och vilka dimensioner som kommer behövas för att klara dessa påfrestningar. 

 

Beräkningsdokumenten som skapats inom projektet beräknar spänningar i intressanta 

områden, momentkapacitet, tvärkraftskapacitet och nedböjning, beaktar tre olika 

infästningsmetoder och allt enligt Eurokod. Beräkningsdokumentet har använts till att 

framställa jämförelseresultat mellan ett försvagat tvärsnitt och ej försvagat tvärsnitt med tre 

olika infästningsmetoder samt två olika dimensioner på taktassen. 

 

Relevanta resultat från rapporten är att förlorad momentkapacitet mellan den försvagade delen 

av konstruktionen och ej försvagade delen av konstruktionen, uppgår till 61 %, medans 

tvärkraftskapaciteten enbart uppgår till 10 % av förlorad tvärkraftskapacitet. Även stor 

skillnad för nedböjningen mellan ett taksprång på två och tre meter: 2 m = 12,6 mm, i 

jämförelse med 3 m = 63,78 mm. 

 



 

Abstract 

Eaves is used on the most buildings. This, so the buildings don’t get a boxlike appearance, but 

in some cases, protection against rain, wind and insolation. Eaves can be accomplished with 

different methods, such as with a structural part of wood, that is attached to the existing roof 

construction as carrying material, to accomplish an eave. 

 

The local company Lättelement from Örnsköldsvik, produce large amount of roof elements. 

Those elements can be built with structural part of wood, to construct a roof projection from 

the building’s roof. 

 

This master thesis considers the solidity for one model of eaves that Lättelement is using. By 

attaching the structural part of wood, a weakening of the part occurs. This weakening occurs 

because the structural part of wood is modified. Calculations for this weakening, with 

consideration to united action with plywood, is calculated. A sizing method is developed to 

quickly calculate the loads structures that the construction will be exposed to, and which 

dimensions that will be needed to cope with these stresses. 

 

The calculation document that is developed can calculate, tensions in interesting points, 

torque capacity, shear capacity and deflection, considering three different attachment 

methods, and all according to Eurocode. Calculation documents have been used to represent 

compare results between a weakened structural part and not weakened structural part, with 

three different attachment methods and two different dimensions on the structural part of 

wood. 

 

Relevant result from the report is that lost torque capacity between the weakened structural 

part and the not weakened structural part, expand to 61 %, while shear capacity only expand 

to 10 % of lost shear capacity. Evan a big difference for deflection between an eave of two 

and three meter: 2 m = 12,6 mm, in comparison with 3 m = 63,78 mm. 
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1 Inledning 

Detta kapitel behandlar information gällande projektet, syfte och mål, frågeställningar samt 

avgränsningar och metod.  

1.1 Bakgrund  

Taksprång är till för att förse byggnaden med ett alternativt utseende. I och med att regn 

fortfarande kan komma åt fasaden i samband med kraftig vind, är inte utstickets främsta 

uppgift att skydda fasaden, även om det förvisso ger ett skydd. Långa utstick kan ge ett visst 

skydd för regn och solinstrålning. Avsaknad av utstick ger ett mer lådliknande utseende för 

byggnaden om så önskas, men de flesta hus är i dagsläget utformade med någon form av 

taksprång. 

 

För att konstruera ett taksprång till en byggnad kan ”taktassar” användas till att ge taket ett 

utstick från byggnaden. Taktassarna i form av en träregel, fästs i den befintliga 

takkonstruktionen.  

 

Lättelement utför deras taksprång enligt följande.  

Taktassen slitsas och fästs i lättelementets balkar, sedan kapas den för att skapa en plan yta 

mellan lättelementet och taktassen, för att därefter komplettera med plywood och takpapp. 

Denna typ av konstruktionslösning använder Lättelement för att utforma taksprång till sina 

lättelementmoduler som de producerar. 

 

Lättelements konstruktionslösning med att använda taktassar som bärandekonstruktion i 

utformningen av taksprång medför en försvagning av taktassen, eftersom den kapas och 

slitsas för att kunna passa in på lättelementets balk. I dagsläget har Lättelement ingen 

dimensioneringsmetod som tar hänsyn till försvagningen av taktassen. 

 

Utformningen på taktassarna anpassas efter längden på utsticket som önskas, samt vilket 

utseende som taksprånget ska framhäva. Trä är ett miljövänligt, lätt och formbart material och 

lämpar sig mycket bra till för tillverkning av taksprång. Rätt mängd material är viktigt vid alla 

byggnationer, eftersom det begränsar kostnaden. Därför är det viktigt med en korrekt 

dimensioneringsmetod, där materialen utnyttjas till fullo. 

 

Arbetet utförs i samarbete med Lättelement. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att skapa en dimensioneringsmetod som är anpassad enligt Eurokod 

och tar hänsyn till försvagningen av taktassen, samt taktassens samverkan med plywood. 

Beroende på vilket resultat projektet ger, är det även av intresse för företaget att effektivisera 

produktionen av taksprången till deras lättelementmoduler, för att minska tidsåtgången och 

kostnaden. 

 

Målet med projektet är att med en enkel metod, kunna beräkna vilka dimensioner taktassen 

behöver, samt den infästning som lämpar sig bäst utefter byggnadens utformning, placering 

och funktion. 
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1.3 Frågeställningar 

 Vilka moment- och tvärkraftskapaciteter erhålls med konstruktionslösningen att 

använda taktassar som bärande material i taksprånget? 

 Vilken nedböjning erhålls ytterst på taksprånget? 

 Vilken betydelse har infästningsmetoden på konstruktionen? 

1.4 Avgränsningar 

Taksprångskonstruktionen är specifikt för Lättelements typ av konstruktionslösning till deras 

lättelementmoduler. Tassen kan passa in på alla Lättelements standarmoduler, men ska vara i 

virkeskvalité C24, bredd = 45 mm, höjd = 195 och 220 mm. Längden på taksprångets utstick 

begränsas mellan 0,6 – 3,0 meter. Taktassen limmas och spikas mellan plywood och 

ovansidan av taktassen. Därmed är den förhindrad från att vippa. 

1.5 Metod 

För att utreda vilka beräkningar som är nödvändiga utförs en litteraturstudie av främst 

Eurokod, men även relevant litteratur, formelsamlingar och faktabanker från internet, samt 

diskussioner med sakkunniga inom området. 

 

Beräkningar utförs först för hand, för att skapa en anpassad dimensioneringsmetod. När vald 

dimensioneringsmetod beräknats, skapas ett beräkningsdokument i Microsoft Excel utifrån 

handberäkningarna, där ingående materialvärden och dimensioner kan matas in för kontroll av 

momentkapacitet, tvärkraftskapacitet och nedböjning. Beräkningsdokumenten möjliggör att 

snabbt erhålla de dimensioner som behövs för en viss typ av taktass samt lämpligaste 

infästningsmetod. Beräkningsdokumentet kommer även vara ett bra verktyg till att skapa 

resultat för jämförelsesyfte, där längder på taksprånget, infästningsmetod, laster och 

hållfasthet och så vidare tas hänsyn till. 

 

Beräkningar utförs för ett ”försvagat tvärsnitt” och ett ”ej försvagat tvärsnitt”, samt tre olika 

infästningsmetoder i jämförelsesyfte. Detta för att skapa klarhet i hur mycket av 

konstruktionens hållfasthet som förloras i och med modifieringar av taktassen, samt 

infästningens påverkan.  
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2 Bakgrund 

Detta kapitel behandlar vad Lättelement som företag arbetar med, vilka produkter de 

producerar och dess uppbyggnad, samt material som används i utformningen av taksprång. 

2.1 Lättelement 

Lättelement har producerat och levererat lättelementmoduler i 35 år. Lättelementmoduler är 

prefabricerade block som monteras på byggnadens stomme. De är uppbyggda av bland annat 

plywood, lättbalkar, mineralull och plåt. Modulerna klarar långa spännvidder och är 

lätthanterliga på grund av dess låga vikt. En mer ingående beskrivning av elementens 

uppbyggnad redovisas i kapitel 2.2. Lättelements logotyp visas i figur 2-1 [14]. 

 
Figur 2-1 Lättelements logotyp  

Stora och små byggföretag ser möjligheterna med lättelementmoduler, eftersom de kan 

utformas efter kundens önskemål. Allt från färdigt tätskikt, monterade luckor, sidoplåtar, 

hängrännkrokar och färdigmålade taksprång. Deras verksamhet ligger beläget i Örnsköldsvik, 

och de har byggt ut för att kunna öka sin produktion, allt eftersom fler har uppmärksammat 

möjligheternas element [1] – Om oss. 

 

Eftersom de har hand om allt från offert - projektering - transport och montage, har de som 

miljöpolicy att klara de lagar, förordningar och villkor som föreskrivs med god marginal. 

Detta för att bibehålla och främja naturen och dess resurser som idagsläget är begränsade. De 

har även ständigt samarbete med kunder och leverantörer, för att försäkra sig om att även de 

visar omtanke för miljön [2]. 

2.2 Lättelements moduler 

Lättelement är specialiserade på att skapa lätta elementmoduler enligt kundens önskemål. De 

gör elementmoduler i form av väggar, bjälklag och tak. Eftersom modulerna är uppbyggda 

med lättbalkar minimeras risken för köldbryggor samt främjas en god värmebeständighet. 

Modulerna klarar långa spännvidder och dess ringa tyngd förenklar montering. 

2.2.1 Takmoduler 

Takelementsmoduler är den produkt som Lättelement producerar mest av. Att välja färdiga 

takelementmoduler påskyndar att byggfukten stängs ute i och med att takmodulerna går 

snabbt och smidigt att montera, då hela taket är prefabricerat i block, på fabrik. Vid normal 

väderlek kan upp till 1000 m2 tak monteras per dag [1] – Montage. Modulernas höjd varierar 

beroende på vilken snözon byggnaden är placerad i, önskad spännvidd, nedböjningskrav och 

värmebeständighet [3]. 

 

Modulernas uppbyggnad visualiseras med hjälp av figur 2-2. Takets ytskikt består av takpapp. 

Modulernas stomme består av OSB-balkar, med OSB-skiva som liv och konstruktionsvirke 

som flänsar. I modulernas stomme ligger isolering och den kompletteras med en 

diffusionsspärr av stålplåt [12]. 
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Denna uppbyggnad medför långa spännvidder, mycket god tätningsförmåga för att utestänga 

fukt och en låg värmegenomsläpplighet. Mycket av en byggnads värmeutsläpp sker genom 

taket, det är därför av vikt att använda sig av täta och värmebeständiga takkonstruktioner. 

Lättelement har varit verksamma inom täta och värmebeständiga konstruktioner i flera år och 

har därmed bred kunskap inom området. 

 

 
Figur 2-2 Elementmodulernas uppbyggnad  

Ovanifrån: 

1. Takbeläggning - underlagspapp 

2. Plywood 

3. Lättbalkar + isolering 

4. Diffusionsspärr + täckningslist - stålplåt 

2.2.2 Väggmoduler 

Väggmodulernas uppbyggnad liknar takmodulerna. Insidan och utsidan kan anpassas efter 

kundens behov utifrån användning och val av ytskikt. Bland annat kan de anpassas genom att 

utnyttja lättelementmodulernas fulla höjd, för att snabbt montera väggar, även vid höga 

takhöjder. Konstruktionerna används som bärande väggar med bra värmebeständighet. Andra 

alternativ som akustikväggar finns också att tillgå. Akustikväggarna absorberar upp ljudet 

från bullriga miljöer och dämpar därmed ljudnivån i rummet. I akustikväggarna används 

perforerad plåt på insidan. Den perforerade plåten består av små hål som möjliggör 

ljudupptagning [1] – Väggelement. 

2.2.3 Bjälklagsmoduler 

Även bjälklagselementen har en uppbyggnad som liknar takmodulerna. Höjderna på 

bjälklagen som finns att välja på är mellan 215- 415 mm. Innertakssidan kan levereras som 

färdigt innertak med stålplåt (perforerad eller operforerad). Perforerad plåt används när 

konstruktionen kräver ljudupptagande förmåga, som beskriven ovan under kapitel 2.2.2. Alla 

bjälklag levereras med färdig golvskiva. Samverkan mellan plywood, lättbalkar och plåt ger 

att elementets höjd blir lägre, fast med bibehållen funktion [1] – Bjälklagselement.  
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2.3 Taktassar 

Lättelements takmoduler kan utrustas med ett taksprång vilket är ett utstick från byggnadens 

tak för att ge ett alternativt utseende [1] - Taksprång. Utan utstick kan byggnaden föreställas 

”lådliknande”. Dessa utstick möjliggörs genom att montera taktassar på takelementmodulerna. 

Lättelement använder sig av taktassar för att utföra dessa taksprång. Taktassarna består av en 

träregel, oftast av konstruktionsvirke, men i vissa fall av limträ där längre utstick och 

kraftigare material erfordras. Taktassarna anpassas efter hur långt utstick som önskas och 

vilken form samt färg de ska vara. 

2.4 Plywood 

Plywood är ett träbaserat material som har en mängd olika användningsområden. Plywood 

består av ett ojämnt antal fanerlager som är sammanlimmande under värmebehandling och 

pressade med högt tryck. Fanerlagren ligger vanligtvis korsvis med ytfaner lagda i samma 

riktning, där av bildas ett anisotropt-material, med olika fysikaliska egenskaper i olika 

riktningar. Beroende på vilket användningsområde plywooden ska användas, tillverkas den av 

olika träslag. Inom byggindustrin används oftast gran eller furu [4]. 

Plywooden tillhandahålls i olika dimensioner, men de vanligaste listas nedan: 

Bredd: 1200 – 1525 mm 

Höjd: 2400 – 4000 mm 

Tjocklek: 6,5 – 300 mm 

 

Lättelement beställer sin plywood från Moelven Vänerply [13]. Denna är specialtillverkad 

och bestående av fem lager, där ytfaner är lagda i samma riktning och de tre mellersta lagren 

är lagda i samma riktning, fast vinkelrät mot ytfaner. Den tillverkas i gran och/eller furu och 

produceras enligt Eurokod. Den modell av plywood som Lättelement använder är under 

utredning och ska hållfasthetsprövas, detta eftersom den är specialtillverkad och avviker från 

Eurokods normer. Hållfasthetsvärderna för en liknande plywood från Moelven Vänerply 

används och visas i bilaga A, med tillstånd från Jan-Erik Backman [11]. 

2.5 Konstruktionsvirke 

Konstruktionsvirke, även kallat K-virke, används i bärande konstruktioner. Träslaget är oftast 

gran och har relativt högt hållfasthetsvärde, i förhållande till sin vikt. I Sverige förekommer 

konstruktionsvirke i hållfasthetsklasserna C14, C18, C24, C30 och C35. Där C14 har lägst 

hållfasthet och C35 högst hållfasthet. Virket kan sorteras manuellt eller maskinellt. Där 

kontrolleras bland annat densitet, snedfibrighet, kvistar, sprickor med mera.  

Som standard har konstruktionsvirke följande dimensioner, bredd: 22 – 95 mm och  

höjd: 70 – 220 mm, men kan även fås i andra storlekar [5]. I utformningen av Lättelements 

taktassar används konstruktionsvirke med hållfasthetsklass C24. 

2.6 Tassens utformning 

Taktassen ska vara av kvalitet C24 med följande dimensioner: bredd = 45 mm,  

höjd = 195 och 220 mm. Längden på tassens utstick från lättelementet begränsas till  

0,6 – 3,0 meter. 

 

Utformningen på taktassen ska vara av det slag att den kan fästas mot en balks liv i 

lättelementet. Därför måste ett spår slitsas i mitten av taktassen för att denna ska kunna styras 

in på balkens liv. För att taket ska bli plant kapas även en del av taktassens ovansida bort, för 
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att erhålla en jämnare yta mellan lättelementet och den del av taktassen som utgör 

taksprånget, se figur 2-3.  

 

 
Figur 2-3 Taktassens (träregelns) utformning, med modifikationer 

Denna modifiering av balken medför att dess hållfasthet minskar vilket måste det beaktas i 

beräkningarna. Slitsning av taktassen medför mer yta att fästa mot balken.  

 

Ifall taktassen inte hade slitsas och istället enbart fästs på ena sidan av balken, hade det 

medfört följande: 

- Längre instick på balken. Detta eftersom den bara får hälften så mycket yta att fästa 

mot.  

- En taktass ger ökad belastning på lättelementets balk. Utan slitsning medför en ökad 

belastning som angriper excentriskt, vilket ger upphov till ett moment. Denna 

excentricitet medför större dimensioner på materialet, samt en annan utformning på 

infästningsmetoden. 

 

Figur 2-4 visualiserar taksprångets konstruktionslösning och de två tvärsnitten som beräknas. 

Taktassen fäst mot lättelementets balk genom att spika i fram- och bakkant eller spiklimma 

hela insticket.  

 
Figur 2-4 Konstruktions vy från långsida, visar även de två tvärsnitten 
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2.7 Infästningsmetod 

Angripande moment- och tvärkrafter avgörs utifrån vilken infästningsmetod som väljs. 

Taktassen fästs i lättelementets balk genom att enbart spikas eller spik-limmas och i 

kombination med olika längder kontrolleras tre olika infästningsmetoder enligt följande. 

- Taktassen spikas i fram- och bakkant mot lättbalken. Lastfallet ses som en konsol som 

är fritt upplagd på två stöd. De två spikgrupperna fungerar som upplagsstöd i detta 

fall. Upplagslängden beräknas enligt: L,in = 1 m 

- Samma som ovan, med upplagslängd enligt: L,in = L,ut * 0,5 m 

- Taktassen spiklimmas över hela upplaget mot lättbalken. Lastfallet kan då ses som en 

konsol som är fastinspänd. 

 

Längden på hur långt infästningen görs är avgörande för hur moment och tvärkraft fördelas. 

Det krävs ett längre instick om infästningsmetoden enbart är spikning, eftersom tvärkrafterna 

och momenten annars blir alldeles för stora. En fördel med att bara spika är att det går 

snabbare i produktionen. 

 

Längden på insticket vid spiklimning behöver vara tillräckligt långt för att det ska finnas nog 

med kontaktyta mellan taktass och lättbalk. Vid liten kontaktyta uppstår det stora spänningar 

och hållfastheten för infästningen blir därmed otillräcklig. En nackdel med att spiklimma är 

att det tar längre tid i produktionen på grund av härdningstid för limmet. 

 

För enkelhet i produktionen bör insticket vara så kort som möjligt, eftersom det minskar 

materialåtgången, och den metod som används idag för att slitsa taktassen är svår att använda 

när det behövs långa instick.  

2.8 Eurokod 

Eurokod är en standard på hur återkommande dimensioneringsproblem ska lösas. Innan 

Eurokod publiceras 1990 hade varje land sin egen standard för att lösa återkommande 

problem. Eurokod gäller för hela Europa och tanken är att länder ska kunna konkurrera med 

varandra och beräkna egna konstruktionslösningar, baserat på dimensioneringsmetoder alla 

europeiska länder använder. Innan Eurokod var det svårt att ta sig an byggprojekt i något 

annat land, eftersom de inte använder sig av samma dimensioneringsregler, vilket gjorde att 

det var svårt att kontrollera andras beräkningar. 

 

Tanken med Eurokod är att öppna för en global marknad, vilket ger en positiv effekt på 

konkurrensen och priserna. Då större delen av Europa använder sig av Eurokod, innebär detta 

även en ökad kunskap inom området och högre kvalitet på konstruktionerna. 

 

Eurokod finns i 10 delar. För dimensionering av träkonstruktioner gäller Eurokod 5 [8].  
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3 Teori och ekvationer 

Detta kapitel behandlar teorin bakom taksprångskonstruktionen, vad som beräknas och 

kontrolleras, samt ekvationer som används för att skapa beräkningsdokumenten i Excel.  

3.1 Laster 

Vid dimensionering av en byggnad eller konstruktionsdel av en byggnad, utförs en analys om 

vilka laster konstruktionen utsätts för under sin livstid. Laster som kan förekomma återfinns i 

Eurokod och exempel på laster listas nedan [6] – s.30, 4.1.1 Klassificering av laster. 

 

- Permanenta laster: Byggnadens egentyngd, tyngd av fast utrustning och indirekta 

laster orsakade av krympning och ojämna sättningar.  

- Variabla laster: Nyttig last (last från möbler eller personer som vistas i byggnaden), 

vindlast och snölast. 

- Olyckslaster: Explosion, påkörning av fordon och jordbävningslaster  

 

Då taktassen är en del av takkonstruktionen belastas den med snö- och vindlaster. Vidare i 

rapporten tas inte hänsyn till olyckslaster och beräkningarna kommer enbart utformas efter 

snölaster. 

 

Lasterna påverkar hela takkonstruktionen, men taksprångskonstruktionen dimensioneras 

enbart för lasten som belastar taksprånget, se figur 3-1. Detta eftersom den last som påverkar 

lättelementet även tas upp av lättelementet och påverkar inte taksprånget. 

 

 
Figur 3-1 Last som påverkar taksprånget  

3.2 Elasticitetsmodul 

Materialens elasticitetsmodul (E, kan även förkortas E-modul), är ett förhållande mellan 

mekanisk spänning och deformation. Material med hög elasticitetsmodul kan utsättas för 

högre spänning innan det töjs/deformeras. 

 

Trä är ett anisotropt material och har därmed olika egenskaper i olika riktningar. Detsamma 

gäller för träets elasticitetsmodul. Det är därmed av vikt att veta träets fiberriktning i den 
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färdiga konstruktionen, så beräkningarna utförs med de korrekta materialegenskaperna. Trä är 

ett levande material vilket medför att elasticitetsmodulen varierar beroende på lastvaraktighet 

och fukt. 

 

Ett exempel på hur material med olika elasticitetsmoduler kan användas i en 

samverkanskonstruktion följer nedan. 

 

Lättelements moduler är en samverkanskonstruktion, se (figur 2-2, sida 4). Plywooden, 

lättbalkarna och stålplåten samverkar med varandra för att öka kapaciteten och reducera 

nedböjningen. Stålplåten har i jämförelse med plywood och lättbalkarna högre 

elasticitetsmodul och kan därmed ta högre dragspänningar. I en fritt upplagd modul uppstår 

det dragspänningar i underkant och utifrån samverkan upptar stålplåten större delen av 

dragspänningarna och ökar därmed konstruktionens hållfasthet. 

3.3 Det försvagade tvärsnittet 

Tvärsnittet blir försvagat enligt kapitel 2.6. Taktassen slitsas och kapas, se (figur 2-3, sida 6). 

Därmed reduceras taktassens höjd och bredd vilket är avgörande för dess moment- och 

tvärkraftskapacitet. Det är även här de största tvärkrafterna samt momentkrafter uppstår. Detta 

medför att de dimensionerande beräkningarna måste baseras på hur mycket hållfasthet det 

försvagade tvärsnittet har, se även (figur 2-4, sida 6)  

 

Taktassens försvagade tvärsnitt samverkar dock med plywooden i ovankant. Utan denna 

samverkan skulle det vara nästintill omöjligt att utföra denna konstruktionslösning, då 

hållfastheten skulle vara otillräcklig.  

 

Taktassen samverkar med plywooden, och de två materialen har olika elasticitetsmodul. I ett 

rektangulärt tvärsnitt med en enhetlig elasticitetsmodul, är böjspänningsfördelningen enligt 

figur 3-2, drag- och tryckspänningen är lika stor i överkant som underkant. I 

samverkanstvärsnittet är spänningsfördelningen annorlunda, då konstruktionsvirke och 

plywood har olika elasticitetsmodul och töjs ut olika långt när de belastas. Detta måste 

beaktas i beräkningarna för tvärsnittens hållfasthet  

[10] – s.81, 6.2 Normalspänning vid balkböjning. 

 

 
Figur 3-2 Böjspänningsfördelning, rektangulärt tvärsnitt 

Eftersom det är en mycket liten del av taksprångskonstruktionen som är försvagad, är det 

svårt att veta exakt hur konstruktionen kommer uppta de krafter den belastas med. I teorin 

finns det inget material som sammanbinder plywooden (flänsen) och taktassen (livet), vilket 

ger en ej effektiv area, se (figur 2-4, sida 6). Detta medför att det inte finns någon samverkan 

mellan plywood och taktass, vilket ger mycket låg hållfasthet. För att beräkna det försvagade 
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tvärsnittet med full samverkan, väljs att betrakta den ej effektiva area som ”sockervadd”, med 

mycket låg elasticitetsmodul. Detta för att kunna utföra de beräkningar som behövs, men 

samtidigt behålla tvärsnittets form. Tvärsnittets form är av stor betydelse för hur mycket 

kapacitet den erhåller. 

 

Att betrakta den ej effektiva area som ”sockervadd”, innebär att denna area ej medräknas i 

samtliga beräkningar. Det uppstår inga böj- eller skjuvspänningar i detta område, men 

avståndet mellan plywood och taktass kvarstår. 

3.4 Tyngdpunkt 

Tvärsnittens uppbyggnad enligt figur 3-3. Beräkningar utförs för ett försvagat tvärsnitt enligt 

kap 2.6 och ett tvärsnitt som inte är försvagat, för att därmed kunna jämföra hur mycket av 

hållfasthet som förloras genom de modifieringarna som utförs. För att beräkna vart 

samverkanstvärsnittets tyngdpunkt hamnar används följande formel [10] – s.255, (A-1). 

i i i
TP

i i

E A y
y

E A




, [m]     ekv.(3.4.1) 

 

Där 

Ei Elasticitetsmodul för specifik del [Pa] 

Ai Arean för specifik del [m2] 

yi Avstånd från vald punkt (y0) till delareans tyngdpunkt [m] 

 

Delareornas elasticitetsmodul används här, då tyngdpunkten är avgörande för hur tvärsnittet 

kommer uppta böj- och skjuvspänningar, samt vilka zoner av tvärsnittet som blir dragna 

respektive tryckta. 

 

 
Figur 3-3 Tvärsnittens uppbyggnad och möjlig placering av samverkanstvärsnittens tyngdpunkt (yTP)/neutrala lager  

3.5 Dimensionerande laster 

För att beräkna storleken på krafterna som påverkar konstruktionen, måste följande 

bestämmas: Hur den är infäst och hur konstruktionen kommer uppta de krafter den utsätts för, 

samt vilka laster den belastas med. 

För detta utförs beräkningar för tre olika fall. 

1. Fast inspänd konsol. Infästningsmetoden kommer vara spik-limning. Den del av 

taktassen som fästs i elementets lättbalk, spikas och limmas. Antagandet om fast 

inspänd baseras på att det inte blir någon vinkeländring vid upplaget. 



Dimensioneringsmetod av taksprångskonstruktion | Johannes Petersson 

 

 
11 

2. Fritt upplagd konsol. Infästningsmetoden är enbart spikad i fram- och bakkant. Den 

kan då ses som en konsol som är fritt upplagd på två stöd. Längden på insticket sätts 

till: Lin = 1 m. 

3. Enligt ovan som fritt upplagd konsol, men insticket sätts till: Lin = 0,5*Lut 

 

Säkerhetsklasser och faktorer för uträkning av dimensionerande last enligt formelsamling  

[7] – s.3, Tabell 1.3. 

 

I områden där stora snölaster förekommer blir snölasten dimensionerande. Därför 

dimensioneras taksprångskonstruktionen för en utbredd snölast. 

 

För att beräkna dimensionerande moment- och tvärkrafterna används jämviktsekvationer, med 

hjälp av formelsamling [7] – s.148, 5.5.1, Konsolbalkar och tvåstödsbalkar.  

Se bilaga B1 – B3 för friläggning och jämviktsuppställning. Ekvationerna beräknas i variabla 

termer, för att kunna variera laster och längder. Detta för att snabbt kunna beräkna ut nya 

tvärkrafter och moment, med andra ingångsvärden. Följande ekvationer är de som har använts 

i beräkningsdokumentet. 

3.5.1 Fast inspänd 

Tvärkraft vid sektion A, se (figur 2-4, sida 6): 

*Ed dV q L , [N]     ekv.(3.5.1) 

Där 

qd  Dimensionerande utbredd snölast [N/m] 

L Längden på utsticket från elementet (taksprångets längd) [m] 

Beteckningsförklaringen gäller även ekv.(3.5.2 - 3.5.4) 

 

Moment vid sektion A, se (figur 2-4, sida 6): 
2*

2

d
Ed

q L
M


 , [Nm]     ekv.(3.5.2) 

3.5.2 Fritt upplagd, Lin = 0,5*Lut  

Tvärkraft vid sektion A, se (figur 2-4, sida 6): 

*

0,5

d
Ed

q L
V  , [N]     ekv.(3.5.3) 

Moment vid sektion A, se (figur 2-4, sida 6): 

MEd = ekv.(3.5.2) 

3.5.3 Fritt upplagd, Lin =1 m 

Tvärkraft vid sektion A, se (figur 2-4, sida 6): 
2*

*
2

d
Ed d

q L
V q L  , [N]    ekv.(3.5.4) 

Moment vid sektion A, se (figur 2-4, sida 6): 

MEd = ekv.(3.5.2) 

3.6 Effektiv flänsbredd 

När en konstruktion belastas uppstår det drag- och tryckspänningar i konstruktionen, eftersom 

den böjs och deformeras. En fritt upplagd konstruktion utsätts för tryckspänningar i överkant 

och dragspänningar i underkant. En konstruktion utformad som en konsol utsätts för 

tryckspänningar i underkant och dragspänningar i överkant.  
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Plywooden ses som en fläns i taksprångets tvärsnitt. Om flänsen blir tryckt (exempelvis vid 

fall då konstruktionen är utformad som fritt upplagd), bestäms den effektiva bredden som får 

medräknas enligt Eurokod [8] – s.94, 9.1.2. Detta avsnitt behandlar skjuvbucklings-

deformationer som uppstår i flänsen. Då taksprångskonstruktionen är utformad som en 

konsol, blir plywooden dragen och den effektiva flänsbredden kan sättas till centrumavståndet 

mellan taktassarna [15]. Detta eftersom när konstruktionen utsätts för dragkrafter uppstår det 

inga direkta skjuvbucklings-deformationer. 

/effb c c , [m]     ekv.(3.6.1) 

Där 

c/c Centrumavstånd mellan taktassarna [m] 

3.7 Reducerad Elasticitetsmodul  

Trä är ett levande material vilket medför att vid dimensionering av träkonstruktioner ska 

elasticitetsmodulen reduceras för att ta hänsyn till lastvaraktighet och fukt,  

Eurokod [8] – s.25, 2.3.2.2. 

3.7.1 Brukgränstillstånd 

För reducering av elasticitetsmodulen vid deformationsberäkningar används 

,
(1 )

mean
mean fin

def

E
E

k



, [Pa]    ekv.(3.7.1) 

Där 

Emean  Elasticitetsmodulens medelvärde [Pa] 

kdef Faktor som tar hänsyn till aktuell klimatklass (krypdeformationen) 

3.7.2 Brottgränstillstånd 

För reducering av elasticitetsmodulen vid brottgränsberäkningar används 

,
2(1 )

mean
mean fin

def

E
E

k



 , [Pa]    ekv.(3.7.2) 

Där 

Emean  Elasticitetsmodulens medelvärde [Pa] 

kdef Faktor som tar hänsyn till aktuell klimatklass (krypdeformationen) 

2  Faktor som tar hänsyn till den last som ger störst spänning i förhållande till 

hållfastheten 

3.8 Yttröghetsmoment 

Yttröghetsmoment är en kropps motstånd mot rotationsändring kring en given axel. Denna 

givna axel är tvärsnittets tyngdpunkt/neutrala lagret. För att beräkna yttröghetsmomentet 

används Steiners sats [7] – s.144, 5.1.5.  
2

, ,( )p eff o i i iI I Aa  , [m4]    ekv.(3.8.1) 

 
3

,
12

o i

bh
I    för ett rektangulärt tvärsnitt [m4]   ekv.(3.8.2) 
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Där 

Ip,eff  Yttröghetsmoment för ett sammansatt tvärsnitt [m4] 

Io,i  Yttröghetsmoment för ett rektangulärt tvärsnitt [m4] 

Ai Arean för specifik del [m2] 

ai Avstånd från tyngdpunkten för hela tvärsnittet till delareans tyngdpunkt [m] 

b Delens bredd [m] 

h Delens höjd [m] 

3.9 Böjstyvhet 

Böjstyvhet är en kropps förmåga att motstå deformationer. För ett samverkanstvärsnitt 

används Steiners sats och materialens respektive elasticitetsmoduler. 
2

,( )eff i o i i i iEI E I E A a  , [m3]    ekv.(3.9.1) 

 

Där 

Ei Delens elasticitetsmodul, medelvärde eller reducerat [Pa] 

Io,i  Yttröghetsmoment för en rektangel [m4], se även ekv.(3.8.2) 

Ai Arean för specifik del [m2] 

ai Avstånd från tyngdpunkten för hela tvärsnittet till delareans tyngdpunkt [m] 

3.10 Böjspänning 

När konstruktionen belastas uppstår det böjspänningar. För taksprångskonstruktionen ger 

momentet upphov till dragspänningar i överkant och tryckspänningar i underkant. Exakt hur 

spänningsfördelningen blir avgörs av tyngdpunkten för samverkanstvärsnittet. De största 

drag- respektive tryckspänningarna kommer uppstå i tvärsnittets över- och underkant. 

Spänningarna kontrolleras i fyra punkter, över- och underkant plywood samt över- och 

underkant taktass, enligt figur 3-4 på följande sida. Där visualiseras även ett exempel för böj- 

och skjuvspänningar samt kontroll av skjuvspänningar i underkant plywood och överkant 

taktass. 

 

De största böjspänningarna kontrolleras mot respektives material böjhållfasthet enligt  

Eurokod [8] – s.40, 6.1.6. Böjspänningarna i vald punk beräknas med följande formel  

[9] – s.27, 3.3.3. 

( )

Ed i i
i

eff

M y E

EI
  , [Pa]     ekv.(3.10.1) 

Där 

Ei Delens elasticitetsmodul, medelvärde eller reducerat [Pa] 

yi Avstånd från tvärsnittets tyngdpunkt till vald punkt där spänningen ska 

kontrolleras [m] 

MEd Dimensionerande moment [Nm] 

(EI)eff Tvärsnittets böjstyvhet [m3] 

3.10.1 Momentkapacitet 

Tvärsnittets momentkapacitet beräknas genom att bryta ut ”MEd” ur, ekv.(3.10.1) och detta 

ger 

( )i eff
Rd

i i

EI
M

y E


 , [Nm]    ekv.(3.10.2) 
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Där 

Ei Delens elasticitetsmodul, medelvärde eller reducerat [Pa] 

yi Avstånd från tvärsnittets tyngdpunkt till vald punkt där spänningen kontrolleras, 

(där största drag- och tryckspänningen uppnås) [m] 

(EI)eff Tvärsnittets böjstyvhet [m3] 

i  i  sätts till materialets böjhållfasthet ”fmd”, detta ger MEd = MRd [Pa] 

 

 
Figur 3-4 Böjspänningsfördelning och skjuvspänningsfördelning, försvagat tvärsnitt  

3.11 Skjuvspänning 

Tvärkraften och momentet ger upphov till skiktskjuvning i konstruktionen. De största 

skjuvspänningarna i respektive material kontrolleras mot materialets 

skiktskjuvningshållfasthet enligt Eurokod [8] – s.40, 6.1.7. 

Eftersom sprickor kan uppstå i materialen, reduceras bredden enligt  

Eurokod [8] – s.41, 6.1.7, ekv.(6.13a).  

 

Skjuvspänningarna kontrolleras i två punkter, underkant plywood och överkant taktass enligt 

föregående figur 3-4, och beräknas med följande formel [9] – s.144, 5.1.4. 

( )

Ed i i i
i

eff y

V A a E

EI b


  , [Pa]     ekv.(3.11.1) 

Där 

VEd Dimensionerande tvärkraft [N] 

i iA a  Statiska momentet; iA = den avskjuvade arean [m2] och ia = avståndet från 

den avskjuvade areans tyngdpunkt till tvärsnittets tyngdpunkt [m] 

by Bredden på det avskjuvade området [m] 

Ei Delens elasticitetsmodul, medelvärde eller reducerat [Pa] 

(EI)eff Tvärsnittets böjstyvhet [m3] 

 

Skjuvspänningsfördelningen är missvisande enligt ovanstående figur 3-4, då inget material 

binder samman plywood och taktass. Därav kan ingen skjuvspänning uppstå i underkant 

plywood och överkant taktass. Beräkningarna är ändå baserade på 

skjuvspänningsfördelningen enligt figur 3-4, för att vara på säkra sidan. Det är svårt att veta 
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hur skjuvspänningen fördelas då det enbart är en liten del av hela konstruktionen som är 

försvagat. En alternativ skjuvspänningsfördelning visualiseras i figur 3-5. 

 

 
Figur 3-5 Alternativ spänningsfördelning 

3.11.1 Tvärkraftskapacitet 

Tvärsnittets tvärkraftskapacitet beräknas genom att bryta ut VEd ur, ekv.(3.11.1) och detta ger: 

( )i eff y
Rd

i i i

EI b
V

A a E





, [N]     ekv.(3.11.2) 

Där 

i  i  sätts till materialets skjuvhållfasthet ”fvd”, detta ger VEd = VRd [Pa] 

i iA a  Statiska momentet; iA = den avskjuvade arean [m2] och ia = avståndet från 

den avskjuvade areans tyngdpunkt till tvärsnittets tyngdpunkt [m] 

by Bredden på det avskjuvade området [m] 

Ei Delens elasticitetsmodul, medelvärde eller reducerat [Pa] 

(EI)eff Tvärsnittets böjstyvhet [m3] 

3.12 Nedböjning 

Vid beräkning av deformation i taksprångskonstruktionen måste följande bestämmas. 

Dimensionerande laster enligt kapitel 3.5. För att bestämma dimensionerande utbredd last vid 

deformationsberäkningar används formler från boken ”Byggkonstruktion, regel- och 

formelsamling” [7] s.3, 1.3.2, tabell 1.5, Brukgränstillstånd. Böjstyvhet beräknas enligt 

tidigare ekv.(3.9.1), samt reduktionen av materialens elasticitetsmodul enligt ekv.(3.7.1). 

Beräkningarna utförs för ett försvagat tvärsnitt och ett ej försvagat tvärsnitt. Nedböjningarna 

beräknas även efter de tre olika infästningsmetoderna enligt kapitel 2.7. 

3.12.1 Fast inspänd, nedböjning 

Nedböjning för en konstruktion som antas vara fast inspänd konsol, beräknas enligt följande 

ekvation [7] s.151, ”fast inspänd konsol”. 
4

8( )

d ut
i

eff

q L
u

EI
 , [m]     ekv.(3.12.1) 

Där 

qd Dimensionerande utbredd snölast [N/m] 

Lut Längden på utsticket [m] 

(EI)eff Tvärsnittets böjstyvhet [m3] 
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3.12.2 Fritt upplagd, nedböjning 

Nedböjningen för en konstruktion som anses vara fritt upplagd konsol, beräknas enligt  

[7] s.151, ”fast inspänd konsol” och den vinkeländring som sker vid stödet enligt  

[7] s.156, 5.5.2, se även figur 3-6. Detta ger följande ekvation. 
4

2( )*L ( )
6( ) 8( )

in d ut
i d ut ut

eff eff

L q L
u q L

EI EI
  , [m]   ekv.(3.12.2) 

Där 

qd Dimensionerande utbredd snölast [N/m] 

Lut Längden på utsticket [m] 

Lin Längden på insticket (infästningen) [m] 

(EI)eff Tvärsnittets böjstyvhet [m3] 

 

 
Figur 3-6 Vinkeländringen (V) p.g.a. stödmoment, ger ökad utböjning i C  

3.12.3 Total nedböjning 

Total nedböjningen bestäms enligt Eurokod [8] s.55, 7.2 Gränser för balkars utböjning.  

tot inst creepu u u       ekv.(3.12.3) 

Där 

instu  Den initiala nedböjningen som uppkommer då taksprånget belastas [m] 

creepu  Nedböjningen som sker genom att lasten ligger på under långtid, eller 

återkommer varje år och materialets krypdeformationer [m] 
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4 Resultat 

Detta kapitel behandlar de resultat som beräknats i projektet, med hjälp av 

beräkningsdokumentet som skapats i programmet Microsoft Excel. Då en mängd olika 

längder på taksprånget har behandlats, redovisas en utförlig sammanställning i bilaga C. De 

resultat som presenteras i detta kapitel är de resultat som anses mest intressanta. 

4.1 Ingångsvärden 

För att beräkna ett resultat med hjälp av beräkningsdokumentet behövs ingångsvärden. 

Ingångsvärdena bestäms efter materialens area, böjhållfasthet, skjuvhållfasthet, 

elasticitetsmodul för brott- och brukgränstillstånd samt faktorer för deformation, 

lastvaraktighet och fukt. Placering av byggnaden är av stor betydelse med hänsyn till vilken 

utbredd snölast konstruktionen belastas med. Därmed antas byggnaden placeras i ett nordiskt 

klimat, där snölasten är dimensionerande.  

 

Alla ingångsvärden presenteras i tabell 4-1, och har använts för att beräkna de resultat som 

presenteras i tabellerna 4-2 – 4-5 

 
Tabell 4-1 Ingångsvärden som använts i beräkningsprogrammet 

Plywood (fläns): 

 

Area 

1200 x 16,5 mm2 

 

Hållfasthet 

fmk = 25 MPa 

fvd = 1 MPa 

 

E-modul, brottgränstillstånd 

E = 8,913 GPa 

 

E-modul, brukgränstillstånd 

E = 13 GPa 

 

Faktorer 

kdef = 1,0 

kmod = 0,8 

 

Taktass (liv): 

 

Area 

45 x 195 och 220 mm2 

 

Hållfasthet 

fmk = 24 MPa 

fvd = 4 MPa 

 

E-modul, brottgränstillstånd 

E = 7,4 GPa 

 

E-modul, brukgränstillstånd 

E = 11 GPa 

 

Faktorer 

kdef = 0,8 

kmod = 0,8 

Övrigt: 

 

Tänkt placering av hus – Örnsköldsvik 

Klimatklass 2 

Säkerhetsklass 2 

Egentyngd på konstruktion = 0,2 kN/m2 

qd = 4,2 kN/m 

Plant tak, inga snöfickor 

Ingen risk för vippning 

 

  



Dimensioneringsmetod av taksprångskonstruktion | Johannes Petersson 

 

 
18 

4.2 Kapacitet 

Enligt tabell 4-2 representerar kolumnerna aktuell längd på taksprånget samt höjd på 

taktassen. Raderna presenterar laster, utnyttjandegrader och skillnader, med hänsyn till 

infästningsmetod. Om brott i konstruktionen inte uppstår, visas en grön cell för 

utnyttjandegraden under försvagat tvärsnitt. Om brott i konstruktionen uppstår visas istället 

en röd cell. Nedan listas en utförligare förklaring till tabell 4-2. 

4.2.1 Förklaring till tabell 4-2 

 Sammanställningen; omfattar utsticket på taksprånget med längderna:  

0,6 m – 1,2 m – 2,0 m och 3,0 m. Omfattar även de två olika dimensionerna på 

taktassen 45x195 och 45x220 mm. 

 Laster; presenterar de dimensionerande laster (tvär- och momentkrafter), som 

konstruktionen belastas med, för de tre olika infästningsmetoderna. 

 Utnyttjandegrad; presenterar utnyttjandegraden för de två tvärsnitten (försvagat och ej 

försvagat). Här har dimensionerande moment/tvärkraft jämförts med moment- och 

tvärkraftskapaciteten. Har även anknytning till Eurokodernas villkor [8]. 

 Skillnad; Skillnaden i kapacitet mellan ett försvagat tvärsnitt och ej försvagat tvärsnitt. 

 

 Tvärkraftskapacitet; Det dimensionerande för tvärkraftskapaciteten är plywoodens 

längskjuvhållfasthet.  

Förlorad tvärkraftskapacitet (alla infästningsmetoder) 

Medel 2,2 % 

Max 10 % 

Min 0 % 

 

 Momentkapacitet; Det dimensionerande för momentkapaciteten är taktassens 

böjhållfasthet. 

Förlorad momentkapacitet (alla infästningsmetoder) 

Medel 22 % 

Max 61 % 

Min 0 % 
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Tabell 4-2 Sammanställning av intressanta resultat 

 
  

Sammanställning:

L,ut:

Laster: Taktass: H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m

Fast inspänd:

Tvärkraft: [N]

Moment: [Nm]

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Tvärkraft: [N]

Moment: [Nm]

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Tvärkraft: [N]

Moment: [Nm]

Utnyttjandegrad: (MEd/MRd)

EJ Försvagat:

Fast inspänd:

Tvärkraft: [N] 53% 47% 106% 94% 177% 157% 266% 235%

Moment: [Nm] 9% 7% 36% 29% 100% 80% 224% 180%

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Tvärkraft: [N] 106% 94% 213% 188% 355% 313% 532% 470%

Moment: [Nm] 9% 7% 36% 29% 100% 80% 224% 180%

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Tvärkraft: [N] 69% 61% 170% 150% 355% 313% 666% 587%

Moment: [Nm] 9% 7% 36% 29% 100% 80% 224% 180%

Försvagat:

Fast inspänd:

Tvärkraft: [N] 53% 48% 107% 96% 178% 159% 267% 239%

Moment: [Nm] 11% 9% 46% 36% 127% 101% 285% 227%

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Tvärkraft: [N] 107% 96% 213% 191% 355% 318% 533% 478%

Moment: [Nm] 11% 9% 46% 36% 127% 101% 285% 227%

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Tvärkraft: [N] 69% 62% 171% 153% 355% 318% 667% 597%

Moment: [Nm] 11% 9% 46% 36% 127% 101% 285% 227%

Skillnad (förlorad hållfasthet)

Fast inspänd:

Tvärkraft: 0% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 4%

Moment: 2% 2% 10% 7% 27% 21% 61% 47%

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Tvärkraft: 1% 2% 0% 3% 0% 5% 1% 8%

Moment: 2% 2% 10% 7% 27% 21% 61% 47%

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Tvärkraft: 0% 1% 1% 3% 0% 5% 1% 10%

Moment: 2% 2% 10% 7% 27% 21% 61% 47%
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4.3 Nedböjning, ej försvagat tvärsnitt 

Enligt tabell 4-3 representerar kolumnerna aktuell längd på taksprånget samt höjd på 

taktassen. Raderna presenterar nedböjningar och totala nedböjningar för ett ej försvagat 

tvärsnitt, med hänsyn till infästningsmetod. Nedan listas en utförligare förklaring till  

tabell 4-3. 

4.3.1 Förklaring till tabell 4-3 

 Nedböjning; Redovisar nedböjningen för ett ej försvagat tvärsnitt. Nedböjningen är 

beräknad ytterst på taksprånget och för samtliga tre infästningsmetoder.  

 Karakteristisk nedböjning; Den nedböjning som sker vid pålastning.  

 Kvasi-permanent nedböjning; Den nedböjning som sker då konstruktionen belastas 

under en lång tid, eller återkommande last under flera år. 

 Kvasi-permanent nedböjning, med krypning; Den nedböjning som sker då 

deformationer uppstår i konstruktionen, på grund av t.ex. fukt och krypning. 

 Total nedböjning; Redovisar den totala nedböjningen enligt [8]. 

 Last under lång tid; Initiala nedböjningen + nedböjningen av last under lång tid 

Last under lång tid; med krypning; Initiala nedböjningen + nedböjningen av last under lång 

tid och deformationer p.g.a. fukt och krypning 

 
Tabell 4-3 Nedböjningsresultat, EJ försvagat tvärsnitt 

 
  

Nedböjning:

EJ Försvagat: H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m

Fast inspänd:

Karakteristisk nedböjning: [mm] 0,06 0,04 0,91 0,66 7,00 5,07 35,45 25,66

Kvasipermanent nedböjning: [mm] 0,01 0,01 0,23 0,16 1,75 1,27 8,86 6,42

Kvasipermanent nedböjning, med krypning: [mm] 0,03 0,02 0,42 0,30 3,22 2,33 16,30 11,82

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Karakteristisk nedböjning: [mm] 0,09 0,07 1,51 1,09 11,67 8,45 59,08 42,77

Kvasipermanent nedböjning: [mm] 0,02 0,02 0,38 0,27 2,92 2,11 14,77 10,69

Kvasipermanent nedböjning, med krypning: [mm] 0,04 0,03 0,70 0,50 5,37 3,89 27,17 19,70

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Karakteristisk nedböjning: [mm] 0,18 0,13 1,92 1,39 11,67 8,45 51,21 37,07

Kvasipermanent nedböjning: [mm] 0,05 0,03 0,48 0,35 2,92 2,11 12,80 9,27

Kvasipermanent nedböjning, med krypning: [mm] 0,08 0,06 0,88 0,64 5,37 3,89 23,55 17,07

Total; Nedböjning, EJ Försvagat:

Fast inspänd:

Last under lång tid: [mm] 0,07 0,05 1,14 0,82 8,75 6,34 44,31 32,08

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,09 0,06 1,33 0,96 10,22 7,40 51,75 37,48

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Last under lång tid: [mm] 0,11 0,09 1,89 1,36 14,59 10,56 73,85 53,46

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,13 0,10 2,21 1,59 17,04 12,34 86,25 62,47

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Last under lång tid: [mm] 0,23 0,16 2,40 1,74 14,59 10,56 64,01 46,34

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,26 0,19 2,80 2,03 17,04 12,34 74,76 54,14

3,0 m2,0 m1,2 m0,6 m
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4.4 Nedböjning, försvagat tvärsnitt 

Enligt tabell 4-4 representerar kolumnerna aktuell längd på taksprånget samt höjd på 

taktassen. Raderna presenterar nedböjningar och totala nedböjningar för ett försvagat 

tvärsnitt, med hänsyn till infästningsmetod. Nedan listas en utförligare förklaring till  

tabell 4-4. 

4.4.1 Förklaring till tabell 4-4 

 Nedböjning; Redovisar nedböjningen för ett försvagat tvärsnitt. Nedböjningen är 

beräknad ytterst på taksprånget och för samtliga tre infästningsmetoder.  

 Karakteristisk nedböjning; Den nedböjning som sker vid pålastning.  

 Kvasi-permanent nedböjning; Den nedböjning som sker då konstruktionen belastas 

under en lång tid, eller återkommande last under flera år.  

 Kvasi-permanent nedböjning, med krypning; Den nedböjning som sker då 

deformationer uppstår i konstruktionen, på grund av t.ex. fukt och krypning. 

 Total nedböjning; Redovisar den totala nedböjningen enligt [8]. 

 Last under lång tid; Initiala nedböjningen + nedböjningen av last under lång tid 

 Last under lång tid, med krypning; Initiala nedböjningen + nedböjningen av last under 

lång tid och deformationer p.g.a. fukt och krypning 
Tabell 4-4 Nedböjningsresultat, försvagat tvärsnitt 

 
  

Nedböjning:

Försvagat: H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m

Fast inspänd:

Karakteristisk nedböjning: [mm] 0,07 0,05 1,12 0,81 8,64 6,22 43,74 31,49

Kvasipermanent nedböjning: [mm] 0,02 0,01 0,28 0,20 2,16 1,55 10,94 7,87

Kvasipermanent nedböjning, med krypning: [mm] 0,03 0,02 0,51 0,37 3,96 2,85 20,04 14,45

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Karakteristisk nedböjning: [mm] 0,12 0,08 1,87 1,34 14,40 10,37 72,91 52,48

Kvasipermanent nedböjning: [mm] 0,03 0,02 0,47 0,34 3,60 2,59 18,23 13,12

Kvasipermanent nedböjning, med krypning: [mm] 0,05 0,04 0,86 0,62 6,60 4,76 33,41 24,09

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Karakteristisk nedböjning: [mm] 0,23 0,16 2,36 1,70 14,40 10,37 63,19 45,48

Kvasipermanent nedböjning: [mm] 0,06 0,04 0,59 0,43 3,60 2,59 15,80 11,37

Kvasipermanent nedböjning, med krypning: [mm] 0,10 0,07 1,08 0,78 6,60 4,76 28,95 20,88

Total; Nedböjning, Försvagat:

Fast inspänd:

Last under lång tid: [mm] 0,09 0,06 1,40 1,01 10,80 7,77 54,68 39,36

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,10 0,07 1,63 1,18 12,60 9,07 63,78 45,94

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Last under lång tid: [mm] 0,15 0,10 2,34 1,68 18,00 12,96 91,14 65,60

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,17 0,12 2,73 1,96 21,00 15,13 106,32 76,57

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Last under lång tid: [mm] 0,29 0,20 2,95 2,13 18,00 12,96 78,99 56,85

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,33 0,23 3,44 2,48 21,00 15,13 92,14 66,36

0,6 m 1,2 m 2,0 m 3,0 m
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4.5 Skillnad nedböjning 

Enligt tabell 4-5 representerar kolumnerna aktuell längd på taksprånget samt höjd på 

taktassen. Raderna presenterar ökad nedböjning mellan ett försvagat och ej försvagat 

tvärsnitt, med hänsyn till infästningsmetod. Nedan listas en utförligare förklaring till  

tabell 4-5. 

4.5.1 Förklaring till tabell 4-5 

 Skillnad; redovisar den ökade nedböjning som ett försvagat tvärsnitt tillfogar, med 

hänsyn till tre olika infästningsmetoder. 

 Last under lång tid; Initiala nedböjningen + nedböjningen av last under lång tid 

 Last under lång tid, med krypning; Initiala nedböjningen + nedböjningen av last under 

lång tid och deformationer p.g.a. fukt och krypning. 

 
Tabell 4-5 Ökad nedböjning mellan ett försvagat och ej försvagat tvärsnitt 

 
 

Skillnad (ökad nedböjning)

Fast inspänd: H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m

Last under lång tid: [mm] 0,02 0,01 0,26 0,19 2,05 1,43 10,37 7,28

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,01 0,01 0,30 0,22 2,38 1,67 12,03 8,46

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Last under lång tid: [mm] 0,04 0,01 0,45 0,32 3,41 2,40 17,29 12,14

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,04 0,02 0,52 0,37 3,96 2,79 20,07 14,10

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Last under lång tid: [mm] 0,06 0,04 0,55 0,39 3,41 2,40 14,98 10,51

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,07 0,04 0,64 0,45 3,96 2,79 17,38 12,22

2,0 m1,2 m 3,0 m0,6 m
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5 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel följer en diskussion om de resultat som beräknats i projektet, samt slutsatser om 

vad projektet har medfört. 

5.1 Diskussion 

Enligt de beräkningar som gjorts, är det svårt att förstå om de teoretiska värdena stämmer 

överens i praktiken. I de teoretiska beräkningsmetoderna har en del antaganden gjorts. I 

verkligheten kan krafterna påverka taksprångskonstruktionen annorlunda. Jag anser ändå att 

resultatet visar en tydlig bild av vad som sker, i och med modifieringarna av tvärsnittet. 

5.1.1 Effektiv flänsbredd 

Hur mycket av plywoodens bredd som får medräknas måste undersökas mer. Ifall den 

effektiva bredden reduceras enligt Eurokod [8] s.94, 9.1.2, reduceras den väldigt mycket. 

Detta medför en minskad momentkapacitet, men en liten ökning på tvärkraftskapaciteten. Jag 

anser att det varken är rätt att räkna enligt Eurokod eller med centrum avståndet, som effektiv 

flänsbredd. Det bör därmed utföras en omfattande skjuvbucklingsanalys av plywooden, för att 

bestämma vilken effektiv flänsbredd som kan medräknas.  

5.1.2 Tvärkraftskapacitet 

Avgörande för konstruktionens tvärkraftskapacitet är plywoodens längskjuvhållfasthet. 

Eftersom den plywood som Lättelement bygger med i dagsläget är under utredning, finns inte 

de rätta egenskaperna för denna plywood att tillgå. Eftersom längskjuvhållfastheten är relativt 

låg (1 MPa) för den plywoodegenskapsvärden som använts i beräkningarna, är en ökning av 

denna av mycket stor betydelse för tvärkraftskapaciteten. När utredningen för den 

specialtillverkade plywooden är färdig kommer det framgå vilken praktisk 

längskjuvhållfasthet plywooden förfogar. 

 

Enligt resultaten är infästningsmetoden av stor betydelse för hur stor tvärkraft konstruktionen 

utsättas för. Jämför exempelvis ett utstick på tre meter. 

 Fast inspänd: VEd = 12,6 kN 

 Fritt upplagd: (L,in = 0,5*L,ut m) ger: VEd = 25,2 kN 

 Fritt upplagd: (L,in = 1 m) ger: VEd = 31,5 kN 

Detta gör det i princip omöjligt att göra en infästning som ses som fritt upplagd vid långa 

utstick. Tvärkraften blir alldeles för stor.  

 

Intressant är dock att tvärkraftskapaciteten inte nämnvärt försämras mellan ett försvagat 

tvärsnitt och ej försvagat tvärsnitt. Då förlorad tvärkraftskapaciteten har ett medelvärde på  

2,2 % och ett max på 10 %, anser jag att tvärkraftskapaciteten i stor del behålls, även med de 

modifikationer som utförs. Ifall beräkningarna hade baserats på en alternativ 

skjuvspänningsfördelning enligt (figur 3-5, sida 15), skulle tvärkraftskapaciteten öka. Jag har 

dock valt att inte basera beräkningarna på det, eftersom ett ej försvagat tvärsnitt har 

skjuvspänningsfördelning enligt (figur 3-4, sida 14) och detta tvärsnitt utgör i stort sett hela 

konstruktionen. 

5.1.3 Momentkapacitet 

Avgörande för konstruktionens momentkapacitet är taktassens böjhållfasthet. Genom att 

använda sig av exempelvis limträ istället för konstruktionsvirke, kan momentkapaciteten ökas 

ytterligare. 
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Infästningsmetoden gör ingen skillnad med vilket moment konstruktionen belastas, men 

momentet ökar kraftigt vid längre utstick. Jämför exempelvis ett utstick på två och tre meter.  

 Utstick 2 m ger: MEd = -8,4 kNm 

 Utstick 3 m ger: MEd = -18,9 kNm 

Detta medför att det vid långa utstick blir svårt att matcha tvärsnitten med de moment som 

konstruktionen belastas. 

 

Även här är det intressant att jämföra den förlorade kapaciteten. Med ett medelvärde på 22 % 

och ett max på 61 %, anser jag att konstruktionens momentkapacitet påverkas avsevärt med 

de modifieringar som utförs. 

5.1.4 Nedböjning 

Det är väldigt svårt att avgöra hur bra nedböjningens resultat stämmer, jämfört med den 

praktiska nedböjningen. Då hela konstruktionen har två olika böjstyvhet, varav en med 

mycket begränsad längd, är det svårt att avgöra hur det påverkar nedböjningen.  

 

Det sker en stor skillnad vid ökat utstick på taktassen. Jämför exempelvis ett utstick på två 

och tre meter, H = 0,195 m, försvagat tvärsnitt, fast inspänd och last under lång tid, med 

krypning. 

 Utstick 2m ger: utot = 12,6 mm 

 Utstick 3m ger: utot = 63,78 mm 

Även skillnaden mellan ett försvagat och ej försvagat tvärsnitt blir större vid ökat utstick av 

taksprånget. 

5.1.5 Infästningsmetod och effektivisering av produktionen 

Att fästa taktassen till lättelementmodulen genom att spiklimma ger bäst tvärkraftskapacitet 

för taksprångskonstruktionen, i jämförelse med att enbart spika. Detta är dock inte den 

effektivaste metoden på grund av torktiden för limmet. 

 

Vid taksprångslängd mellan 0,6 – 2,0 meter lönar det sig att använda ett instick på en meter 

(Lin = 1 m), eftersom det ger lägre tvärkraft i jämförelse med ett instick på hälften av 

taksprånget längd.  

Vid taksprångslängd mellan 2,0 – 3,0 meter lönar det sig att istället använda ett instick på 

hälften av taksprångets längd (Lin = 0,5*Lut). Tyvärr erhålls inte nog tvärkraftshållfasthet för 

taksprång längre än 0,8 meter med infästningsmetoden att enbart spika. 

 

För att effektivisera produktionen kan Lättelement använda material med bättre 

hållfasthetsegenskaper, som exempelvis att använda limträ istället för konstruktionsvirke vid 

tillverkningen av taktassen. Sedan med hjälp av beräkningsdokumenten kan de enkelt 

kontrollera hållfastheten. 

 

Att hitta en enklare och mer tillförlitlig metod för att utföra slitsningen av taktassen behövs ej, 

eftersom metoden att enbart spika infästningen fortfarande ger för stora 

tvärkraftspåkänningar. Dock är det ändå viktigt att utföra slitsningsmometet mycket noggrant 

för att minimera risken att snittet blir större än vad som behövs. 

 

Lättelement behöver hitta en effektiv metod för att applicera limmet till taktassarna, eftersom 

denna infästningsmetod ger bäst hållfasthet. Det behövs även en metod för att om möjligt 

påskynda härdningen av limmet, då härdningstiden är mycket tidsödande i 

produktionsprocessen. 
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5.2 Slutsats 

Jag anser att detta projekt ger en bra grund till fortsatt arbete. När korrekta värden på 

materialens egenskaper erhålls, kan beräkningsdokumenten i Excel användas till att beräkna 

hållfastheten för taksprångskonstruktionen. Under förutsättningar att tyngdpunkten inte 

hamnar inom (fel område) fungerar beräkningarna som programmerat, med hänsyn till det 

som ska beräknas. Det finns även en kontroll i beräkningsdokumenten som varnar när 

tyngdpunkten inte hamnar inom rätt område, se bilaga D. 

 

Däremot anser jag att det är av vikt att utföra en prövning av taksprångskonstruktionen, för att 

bestämma dess praktiska hållfasthet. De teoretiska beräkningarna är alldeles för 

approximativa för att ge en tydlig bild av hållfastheten, eftersom det är svårt att avgöra hur 

materialen samverkar med varandra samt hur krafterna tas upp i konstruktionen. Med dessa 

beräkningsdokument kan dock en beräknad hållfasthet tydliggöras, för att sedan kontrolleras 

mot de uppmätta värdera enligt en eventuell prövning. 

 

Vid prövning anser jag att det är viktigt att kontrollera följande. 

 Töjningen i plywoodens överkant 

 Vart brottet sker och vilken typ av brott 

 Nedböjning längst ut på taksprånget 

 Prövning av effektiv flänsbredd enligt Eurokod och enligt centrum avståndet 

 

Detta projekt har varit intressant att genomföra då tidigare undersökningar, forskning och 

prövning just inom detta område är begränsade. Jag anser att det finns saker kvar i detta 

projekt att undersöka. Dels vore det av intresse att även kontrollera hållfastheten i förhållande 

till vindlaster. Vindlaster bör nämligen ge upphov till drag i taktassen och tryck i plywooden. 

Även hållfastheten för enbart plywooden och taktassen var för sig, för att erhålla fler 

jämförelseresultat. 
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A – Hållfasthetsvärden för plywood 
Hållfasthetsvärden för plywooden som använts i beräkningarna redovisas nedan. Tillhörande 

handling från Moelven Vänerply för en liknande plywood, som den ”special tillverkade 

plywooden” Lättelement använder vid tillverkning av lättelementmoduler med taksprång. 
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B1 – Fast inspänd konsol 
Friläggning och jämviktsuppställning för en fast inspänd konsol. Taktassen spikas och limmas 

och ses därmed som en fast inspänd konsol. Lut är taksprångets längd. 
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B2 - Fritt upplagd konsol: L,in = (0,5*L,ut) m 
Friläggning och jämviktsuppställning för en fritt upplagd konsol med upplagslängd enligt: 

Lin=0,5*Lut. Taktassen spikas och i fram- och bakkant och de två spikgrupperna fungerar som 

upplagstöd. Lin är infästningslängden på lättelementmodulen och Lut är taksprångets längd. 
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B3 - Fritt upplagd konsol: L,in = 1 m 
Friläggning och jämviktsuppställning för en fritt upplagd konsol med upplagslängd enligt: 

Lin= 1 m. Taktassen spikas och i fram- och bakkant och de två spikgrupperna fungerar som 

upplagstöd. Lin är infästningslängden på lättelementmodulen och Lut är taksprångets längd. 
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C - Sammanställning 
Redovisar alla resultat med ingångsvärden enligt kap 4.1. Varje kolumn representerar aktuell 

längd på taksprånget samt höjd på taktassen. Raderna presenterar laster, utnyttjandegrader, 

nedböjningar och skillnader, med hänsyn till infästningsmetod. Om brott i konstruktionen inte 

uppstår, visas en grön cell för utnyttjandegraden under försvagat tvärsnitt. Om brott i 

konstruktionen uppstår visas istället en röd cell. 

 

 
  

Sammanställning:

L,ut:

Laster: Taktass: H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m

Fast inspänd:

Tvärkraft: [N]

Moment: [Nm]

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Tvärkraft: [N]

Moment: [Nm]

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Tvärkraft: [N]

Moment: [Nm]

Utnyttjandegrad:

EJ Försvagat:

Fast inspänd:

Tvärkraft: [N] 53% 47% 71% 63% 89% 78% 106% 94% 124% 110% 142% 125% 160% 141% 177% 157% 195% 172% 213% 188% 231% 204% 248% 219% 266% 235%

Moment: [Nm] 9% 7% 16% 13% 25% 20% 36% 29% 49% 39% 64% 51% 81% 65% 100% 80% 121% 97% 143% 115% 168% 135% 195% 156% 224% 180%

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Tvärkraft: [N] 106% 94% 142% 125% 177% 157% 213% 188% 248% 219% 284% 251% 319% 282% 355% 313% 390% 344% 426% 376% 461% 407% 497% 438% 532% 470%

Moment: [Nm] 9% 7% 16% 13% 25% 20% 36% 29% 49% 39% 64% 51% 81% 65% 100% 80% 121% 97% 143% 115% 168% 135% 195% 156% 224% 180%

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Tvärkraft: [N] 69% 61% 99% 88% 133% 117% 170% 150% 211% 186% 256% 225% 304% 268% 355% 313% 410% 362% 469% 413% 531% 468% 596% 526% 666% 587%

Moment: [Nm] 9% 7% 16% 13% 25% 20% 36% 29% 49% 39% 64% 51% 81% 65% 100% 80% 121% 97% 143% 115% 168% 135% 195% 156% 224% 180%

Försvagat:

Fast inspänd:

Tvärkraft: [N] 53% 48% 71% 64% 89% 80% 107% 96% 124% 111% 142% 127% 160% 143% 178% 159% 196% 175% 213% 191% 231% 207% 249% 223% 267% 239%

Moment: [Nm] 11% 9% 20% 16% 32% 25% 46% 36% 62% 49% 81% 65% 103% 82% 127% 101% 153% 122% 182% 145% 214% 171% 248% 198% 285% 227%

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Tvärkraft: [N] 107% 96% 142% 127% 178% 159% 213% 191% 249% 223% 284% 255% 320% 287% 355% 318% 391% 350% 427% 382% 462% 414% 498% 446% 533% 478%

Moment: [Nm] 11% 9% 20% 16% 32% 25% 46% 36% 62% 49% 81% 65% 103% 82% 127% 101% 153% 122% 182% 145% 214% 171% 248% 198% 285% 227%

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Tvärkraft: [N] 69% 62% 100% 89% 133% 119% 171% 153% 212% 189% 256% 229% 304% 272% 355% 318% 411% 368% 469% 420% 531% 476% 597% 535% 667% 597%

Moment: [Nm] 11% 9% 20% 16% 32% 25% 46% 36% 62% 49% 81% 65% 103% 82% 127% 101% 153% 122% 182% 145% 214% 171% 248% 198% 285% 227%

Skillnad (förlorad hållfasthet)

Fast inspänd:

Tvärkraft: 0% 1% 0% 1% 0% 2% 1% 2% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 1% 2% 1% 3% 0% 3% 0% 3% 1% 4% 1% 4%

Moment: 2% 2% 4% 3% 7% 5% 10% 7% 13% 10% 17% 14% 22% 17% 27% 21% 32% 25% 39% 30% 46% 36% 53% 42% 61% 47%

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Tvärkraft: 1% 2% 0% 2% 1% 2% 0% 3% 1% 4% 0% 4% 1% 5% 0% 5% 1% 6% 1% 6% 1% 7% 1% 8% 1% 8%

Moment: 2% 2% 4% 3% 7% 5% 10% 7% 13% 10% 17% 14% 22% 17% 27% 21% 32% 25% 39% 30% 46% 36% 53% 42% 61% 47%

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Tvärkraft: 0% 1% 1% 1% 0% 2% 1% 3% 1% 3% 0% 4% 0% 4% 0% 5% 1% 6% 0% 7% 0% 8% 1% 9% 1% 10%

Moment: 2% 2% 4% 3% 7% 5% 10% 7% 13% 10% 17% 14% 22% 17% 27% 21% 32% 25% 39% 30% 46% 36% 53% 42% 61% 47%

Nedböjning:

EJ Försvagat: H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m

Fast inspänd:

Karakteristisk nedböjning: [mm] 0,06 0,04 0,18 0,13 0,44 0,32 0,91 0,66 1,68 1,22 2,87 2,08 4,59 3,33 7,00 5,07 10,25 7,42 14,52 10,51 20,00 14,48 26,90 19,47 35,45 25,66

Kvasipermanent nedböjning: [mm] 0,01 0,01 0,04 0,03 0,11 0,08 0,23 0,16 0,42 0,30 0,72 0,52 1,15 0,83 1,75 1,27 2,56 1,86 3,63 2,63 5,00 3,62 6,73 4,87 8,86 6,42

Kvasipermanent nedböjning, med krypning: [mm] 0,03 0,02 0,08 0,06 0,20 0,15 0,42 0,30 0,77 0,56 1,32 0,96 2,11 1,53 3,22 2,33 4,72 3,42 6,68 4,84 9,20 6,67 12,37 8,97 16,30 11,82

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Karakteristisk nedböjning: [mm] 0,09 0,07 0,30 0,22 0,73 0,53 1,51 1,09 2,80 2,03 4,78 3,46 7,66 5,54 11,67 8,45 17,09 12,37 24,20 17,52 33,33 24,13 44,83 32,45 59,08 42,77

Kvasipermanent nedböjning: [mm] 0,02 0,02 0,07 0,05 0,18 0,13 0,38 0,27 0,70 0,51 1,20 0,87 1,91 1,39 2,92 2,11 4,27 3,09 6,05 4,38 8,33 6,03 11,21 8,11 14,77 10,69

Kvasipermanent nedböjning, med krypning: [mm] 0,04 0,03 0,14 0,10 0,34 0,24 0,70 0,50 1,29 0,93 2,20 1,59 3,52 2,55 5,37 3,89 7,86 5,70 11,13 8,07 15,33 11,11 20,62 14,95 27,17 19,70

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Karakteristisk nedböjning: [mm] 0,18 0,13 0,48 0,35 1,02 0,74 1,92 1,39 3,28 2,38 5,26 3,81 8,00 5,79 11,67 8,45 16,47 11,92 22,59 16,35 30,26 21,90 39,71 28,75 51,21 37,07

Kvasipermanent nedböjning: [mm] 0,05 0,03 0,12 0,09 0,26 0,18 0,48 0,35 0,82 0,59 1,31 0,95 2,00 1,45 2,92 2,11 4,12 2,98 5,65 4,09 7,56 5,48 9,93 7,19 12,80 9,27

Kvasipermanent nedböjning, med krypning: [mm] 0,08 0,06 0,22 0,16 0,47 0,34 0,88 0,64 1,51 1,09 2,42 1,75 3,68 2,67 5,37 3,89 7,57 5,49 10,39 7,53 13,92 10,09 18,26 13,24 23,55 17,07

Total; Nedböjning, EJ Försvagat:

Fast inspänd:

Last under lång tid: [mm] 0,07 0,05 0,22 0,16 0,55 0,40 1,14 0,82 2,10 1,52 3,59 2,60 5,74 4,16 8,75 6,34 12,81 9,28 18,15 13,14 25,00 18,10 33,63 24,34 44,31 32,08

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,09 0,06 0,26 0,19 0,64 0,47 1,33 0,96 2,45 1,78 4,19 3,04 6,70 4,86 10,22 7,40 14,97 10,84 21,20 15,35 29,20 21,15 39,27 28,44 51,75 37,48

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Last under lång tid: [mm] 0,11 0,09 0,37 0,27 0,91 0,66 1,89 1,36 3,50 2,54 5,98 4,33 9,57 6,93 14,59 10,56 21,36 15,46 30,25 21,90 41,66 30,16 56,04 40,56 73,85 53,46

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,13 0,10 0,44 0,32 1,07 0,77 2,21 1,59 4,09 2,96 6,98 5,05 11,18 8,09 17,04 12,34 24,95 18,07 35,33 25,59 48,66 35,24 65,45 47,40 86,25 62,47

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Last under lång tid: [mm] 0,23 0,16 0,60 0,44 1,28 0,92 2,40 1,74 4,10 2,97 6,57 4,76 10,00 7,24 14,59 10,56 20,59 14,90 28,24 20,44 37,82 27,38 49,64 35,94 64,01 46,34

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,26 0,19 0,70 0,51 1,49 1,08 2,80 2,03 4,79 3,47 7,68 5,56 11,68 8,46 17,04 12,34 24,04 17,41 32,98 23,88 44,18 31,99 57,97 41,99 74,76 54,14

Försvagat:

Fast inspänd: H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m

Karakteristisk nedböjning: [mm] 0,07 0,05 0,22 0,16 0,54 0,39 1,12 0,81 2,07 1,49 3,54 2,55 5,67 4,08 8,64 6,22 12,65 9,11 17,92 12,90 24,68 17,76 33,19 23,89 43,74 31,49

Kvasipermanent nedböjning: [mm] 0,02 0,01 0,06 0,04 0,14 0,10 0,28 0,20 0,52 0,37 0,88 0,64 1,42 1,02 2,16 1,55 3,16 2,28 4,48 3,22 6,17 4,44 8,30 5,97 10,94 7,87

Kvasipermanent nedböjning, med krypning: [mm] 0,03 0,02 0,10 0,07 0,25 0,18 0,51 0,37 0,95 0,69 1,62 1,17 2,60 1,87 3,96 2,85 5,80 4,18 8,21 5,92 11,31 8,15 15,21 10,97 20,04 14,45

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Karakteristisk nedböjning: [mm] 0,12 0,08 0,37 0,27 0,90 0,65 1,87 1,34 3,46 2,49 5,90 4,25 9,45 6,80 14,40 10,37 21,09 15,18 29,86 21,49 41,13 29,60 55,32 39,82 72,91 52,48

Kvasipermanent nedböjning: [mm] 0,03 0,02 0,09 0,07 0,23 0,16 0,47 0,34 0,86 0,62 1,47 1,06 2,36 1,70 3,60 2,59 5,27 3,79 7,47 5,37 10,28 7,40 13,83 9,95 18,23 13,12

Kvasipermanent nedböjning, med krypning: [mm] 0,05 0,04 0,17 0,12 0,41 0,30 0,86 0,62 1,58 1,14 2,70 1,95 4,33 3,12 6,60 4,76 9,66 6,97 13,68 9,87 18,85 13,59 25,35 18,28 33,41 24,09

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Karakteristisk nedböjning: [mm] 0,23 0,16 0,59 0,42 1,26 0,91 2,36 1,70 4,05 2,92 6,49 4,67 9,87 7,10 14,40 10,37 20,32 14,62 27,87 20,06 37,34 26,87 49,00 35,27 63,19 45,48

Kvasipermanent nedböjning: [mm] 0,06 0,04 0,15 0,11 0,32 0,23 0,59 0,43 1,01 0,73 1,62 1,17 2,47 1,78 3,60 2,59 5,08 3,66 6,97 5,02 9,33 6,72 12,25 8,82 15,80 11,37

Kvasipermanent nedböjning, med krypning: [mm] 0,10 0,07 0,27 0,19 0,58 0,42 1,08 0,78 1,86 1,34 2,97 2,14 4,52 3,26 6,60 4,76 9,31 6,71 12,77 9,21 17,11 12,33 22,45 16,19 28,95 20,88

Total; Nedböjning, Försvagat:

Fast inspänd:

Last under lång tid: [mm] 0,09 0,06 0,28 0,20 0,68 0,49 1,40 1,01 2,59 1,86 4,42 3,19 7,09 5,10 10,80 7,77 15,81 11,39 22,40 16,12 30,85 22,20 41,49 29,86 54,68 39,36

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,10 0,07 0,32 0,23 0,79 0,57 1,63 1,18 3,02 2,18 5,16 3,72 8,27 5,95 12,60 9,07 18,45 13,29 26,13 18,82 35,99 25,91 48,40 34,86 63,78 45,94

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Last under lång tid: [mm] 0,15 0,10 0,46 0,34 1,13 0,81 2,34 1,68 4,32 3,11 7,37 5,31 11,81 8,50 18,00 12,96 26,36 18,97 37,33 26,86 51,41 37,00 69,15 49,77 91,14 65,60

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,17 0,12 0,54 0,39 1,31 0,95 2,73 1,96 5,04 3,63 8,60 6,20 13,78 9,92 21,00 15,13 30,75 22,15 43,54 31,36 59,98 43,19 80,67 58,10 106,32 76,57

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Last under lång tid: [mm] 0,29 0,20 0,74 0,53 1,58 1,14 2,95 2,13 5,06 3,65 8,11 5,84 12,34 8,88 18,00 12,96 25,40 18,28 34,84 25,08 46,67 33,59 61,25 44,09 78,99 56,85

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,33 0,23 0,86 0,61 1,84 1,33 3,44 2,48 5,91 4,26 9,46 6,81 14,39 10,36 21,00 15,13 29,63 21,33 40,64 29,27 54,45 39,20 71,45 51,46 92,14 66,36

Skillnad (ökad nedböjning)

Fast inspänd: H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m H = 0,195 m H = 0,22 m

Last under lång tid: [mm] 0,02 0,01 0,06 0,04 0,13 0,09 0,26 0,19 0,49 0,34 0,83 0,59 1,35 0,94 2,05 1,43 3,00 2,11 4,25 2,98 5,85 4,10 7,86 5,52 10,37 7,28

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,01 0,01 0,06 0,04 0,15 0,10 0,30 0,22 0,57 0,40 0,97 0,68 1,57 1,09 2,38 1,67 3,48 2,45 4,93 3,47 6,79 4,76 9,13 6,42 12,03 8,46

Fritt upplagd; (L,in = 0.5*L,ut m):

Last under lång tid: [mm] 0,04 0,01 0,09 0,07 0,22 0,15 0,45 0,32 0,82 0,57 1,39 0,98 2,24 1,57 3,41 2,40 5,00 3,51 7,08 4,96 9,75 6,84 13,11 9,21 17,29 12,14

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,04 0,02 0,10 0,07 0,24 0,18 0,52 0,37 0,95 0,67 1,62 1,15 2,60 1,83 3,96 2,79 5,80 4,08 8,21 5,77 11,32 7,95 15,22 10,70 20,07 14,10

Fritt upplagd; (L,in = 1 m):

Last under lång tid: [mm] 0,06 0,04 0,14 0,09 0,30 0,22 0,55 0,39 0,96 0,68 1,54 1,08 2,34 1,64 3,41 2,40 4,81 3,38 6,60 4,64 8,85 6,21 11,61 8,15 14,98 10,51

Last under lång tid, och krypning: [mm] 0,07 0,04 0,16 0,10 0,35 0,25 0,64 0,45 1,12 0,79 1,78 1,25 2,71 1,90 3,96 2,79 5,59 3,92 7,66 5,39 10,27 7,21 13,48 9,47 17,38 12,22
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D – Exempel, beräkningsdokumentet i Excel 
Redovisar ett exempel på hur beräkningsdokumentet i Microsoft Excel är uppbyggt. Nedan 

följer en förklaring vad huvudrubrikerna i beräkningsdokumentet behandlar. 

 

1. Dimensioneringsmetod taksprång 

Övergripande information om vad dokumentet behandlar, till exempel olika cellers 

betydelse, upplagslängdens begränsningar, om det är ett försvagat eller ej försvagat 

tvärsnitt, att beräkningar är baserade på Eurokod, skaparen av beräkningsdokumentet 

och så vidare. 

2. Ingående data 

Här fylls ingångsdata in av brukaren. Bland annat materialegenskaper, höjder, bredder 

samt andra faktorer för materialen som ingår i konstruktionen. Önskad längd på 

taksprång och dimensionerande snölast.  

 

Underrubrikerna (exempelvis Förklaring, Tillhörande Eurokoder/formler, Fotnot) 

förklarar vad huvudrubriken behandlar samt vilka tillhörande Eurokoder/formler och 

fotnotsförklaring som används.  

3. Sammanställning 

En sammanställning av de beräkningar som utförs i beräkningsdokumentet. Detta för 

att brukaren snabbt ska hitta den nödvändiga informationen.  

 

Även här förklarar underrubriker vad huvudrubriken behandlar. 

4. Effektiv flänsbredd och följande huvudrubriker 

Här kan brukaren i detalj följa upp hur alla beräkningar är utförda. Underrubriker ger 

en förklaring till vad huvudrubriken behandlar. 

5. Flikar 

Flikarna syns inte i denna bilaga, men i programmet Microsoft Excel kan brukaren 

välja mellan sex flikar. Flikarna består av liknande dokument där brukaren kan välja 

mellan de tre olika infästningsmetoderna, försvagat eller ej försvagat tvärsnitt, 

nedböjning och förklarande bilder. 

 

 

 

Dimensioneringsmetod Taktass
Information: Beskrivning: Utförd av:

Under "Ingående data" skrivs aktuella värden in, i de gula fälten Detta dokument beräknar hållfasthet för taktassens Johannes Petersson

Länkas även till de andra bladen med hållfasthetsberäkningar försvagade del. Beaktar böjning och skjuvning av Datum: 2016-05-11

Cell: [B15] Observera att detta ingångsvärde beräknas under "Effektiv flänsbredd" tvärsnittet. Uträkningarna görs karakteristiskt

Cell: [N34,N37] Observera kontrollen, så att de följande beräkningarna stämmer och med hänsyn till reducerad E-modul. 

"Sammanställning" Ger en snabb överblick av beräkningarna Beräkningarna är baserade på Eurokod. 

L,instick L,in; är begränsat till: (0,5*L,ut) m Snölasten är dimensionerande last

FÖRSVAGAT TVÄRSNITT

Ingående data Förklaring: Tillhörande Eurokod/formel Beräkning av

SS-EN 1995-1-1, Tabell 3.2 kdef

Plywood: Lättbalk fläns: Taktass: Övrigt: Enligt: SS-EN 1990, eller Fs.BK, s.5, Tabell 1.6 Ψ2, reducering av E-modul

Area Area Area Fs.BK, s.126, Tabell 4.11 kmod

b1 = beff =1 1,2 m bf,lättbalk = 0,048 m b,taktass = 0,045 m L =2 1,2 m (Längden på utsticket av taktassen) Fs.BK, s.117, Tabell 4.2 ϒM

h1 = 0,0165 m hf,lättbalk = 0,048 m h,taktass = 0,22 m qd =3 4200 N/m (Dimensionerande last)

Materialdata Materialdata c/c = 1,2 m

E1,ply = 8,913 GPa E2,3,tass = 7,4 GPa Fotnot Förklaring

k1,def = 1 - k2,def = 0,8 - 1 Se beräkning av effektivflänsbredd

Ψ2,1 = 0,2 - Ψ2,2 = 0,2 - 2 Längden på utsticket: 0,6 - 3,0 m

fmk,ply = 25 MPa fmk,tass = 24 MPa 3 Dimensionerande last, beräknas separat

fvk,ply = 1 MPa fvk,tass = 4 Mpa

kmod,ply = 0,8 - kmod,tass = 0,8 -

ϒM,ply = 1,2 - ϒM,tass  = 1,3 -

Sammanställning Förklaring: Tillhörande Eurokod/formel Beräkning av

Frittupplagd: Fastinspänd: Övrigt: Detta är en sammanställning av beräkningarna. Mer ingående förklaring

finns i de följande beräkningarna. Fotnot Förklaring

Dimensionernade laster: Dimensionernade laster: Kontroll av yTP,k: 1 Minsta av VRD,tass och VRD,ply

Tvärkraft = 10080 N Tvärkraft = 5040 N yTP,k = 0,1996 m 2 Minsta av MRD,tass och MRD,ply

Moment = -3024 Nm Moment = -3024 Nm KONTROLL:4 OK 3 -

Kontroll av yTP,fin: 4 OBS! Kontrollera så den stämmer, annars stämmer inte de följande beräkningarna

Tvärkraftskapacitet: Utnyttjandegrad: Tvärkraftskapacitet: Utnyttjandegrad: yTP,fin = 0,1988 m

VED = 10080 N VED = 5040 N KONTROLL:4
OK 

VRD = 1 5276 N 191% VRD = 1 5276 N 96%

Skjuvspänning: Skjuvspänning: Materialdata:

τply,k = 1 274 473             Pa 127% τply,k = 637 236                Pa 64% fmd,ply = 16,67 MPa

τtass,k = 2 608 729             Pa 65% τtass,k = 1 304 365             Pa 33% fmd,tass = 14,77 MPa

τply,fin = 1 273 677             Pa 191% τply,fin = 636 839                Pa 96% fvd,ply = 0,67 MPa

τtass,fin = 2 607 100             Pa 106% τtass,fin = 1 303 550             Pa 53% fvd,tass = 2,46 MPa

Momentkapacitet: Momentkapacitet:

MED = -3024 kNm MED = -3024 kNm

MRD,k = 13548 Nm 22% MRD,k = 13548 Nm 22%

MRD,fin = 2 8318 Nm 36% MRD,fin = 2 8318 Nm 36%

Böjspänning: Böjspänning:

σ,ök,ply,k = 1 193 602             Pa 5% σ,ök,ply,k = 1 193 602             Pa 5%

σ,uk,tass,k = 5 356 893 -            Pa 22% σ,uk,tass,k = 5 356 893 -            Pa 22%

σ,ök,ply,fin = 1 185 763             Pa 7% σ,ök,ply,fin = 1 185 763             Pa 7%

σ,uk,tass,fin = 5 369 581 -            Pa 36% σ,uk,tass,fin = 5 369 581 -            Pa 36%
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Effektiv flänsbredd: Förklaring: Tillhörande Eurokod/formel Beräkning av

SS-EN 1995-1-1, 9.1.2 bc,eff

Skjuvdeformationer: 0,12 m bc,eff= 0,12 m

Skivbuckling: 0,4125 m Fotnot Förklaring

1 Ty plywooden utsätts för drag, kommer ej någon buckling uppstå, 

Effektiv flänsbredd tryckt: Effektiv flänsbredd drag: därav sätts; beff = c/c

beff =1 0,168 m beff = c/c =1 1,2 m

Reducerad E-modul, brottgränstillstånd: Förklaring: Tillhörande Eurokod/formel Beräkning av

SS-EN 1995-1-1, s.25, 2.3.2.2, ekv.(2.10) Reducera E-modul, brottgränstillstånd

Plywood: Taktass:

E1,fin,ply = 7,428 GPa E2,fin,tass = 6,379 GPa Fotnot Förklaring

Effektiva dimensioner på tvärsnitt: Förklaring: Tillhörande Eurokod/formel Beräkning av

Fs.BK, s.116, 4.2 Materialvärden fd 

Plywood: Lättbalk fläns: Taktass: Övrigt:

Area Area Area

b1,eff = 1,2 m bf,lättbalk = 0,048 m b2,3,eff =1 0,0175 m htot = 0,2365 m

h1 = 0,0165 m hf,lättbalk = 0,048 m h2,3,eff = 0,172 m

Materialdata Materialdata Materialdata

E1,k,ply = 8,913 GPa - E2,3,k,tass = 7,4 GPa

E1,fin,ply = 7,428 GPa - E2,fin,tass = 6,379 GPa Fotnot Förklaring

fvk,ply = 1 MPa fvk,tass = 4 MPa 1 Antag sågsnitt på 10 mm

fvd,ply = 0,67 MPa fvd,tass = 2,46 MPa

fmk,ply = 25 MPa fmk,tass = 24,00 MPa

fmd,ply = 16,67 MPa fmd,tass = 14,77 MPa
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Tygndpunkt för tvärsnitt, (yTP) Förklaring: Tillhörande Eurokod/formel Beräkning av

Avstånd från vald startpunkt -> delareans tygndpunkt: Tvärsnittets tyngdpunkt:

y1 = 0,22825 m Fotnot Förklaring

y2,3 = 0,086 m Karakteristiskt, tyngdpunkt: 1 Kontrollerar så att tygndpunkten inte ligger fel. 

yTP,k = 0,1996 m KONTROLL:1
OK De följande beräkningarna är baserade på att 

tygnpunkten ligger mellan ett visst avstånd

Avstånd från delareans tygndpunkt till tvärsnittets tygndpunkt: Reducerad E-modul, tyngdpunkt:

yTP,fin = 0,1988 m KONTROLL:1
OK 

Karakteristiskt:

a1,k = 0,0287 m

a2,3,k = 0,1136 m

Reducerad E-modul:

a1,fin = 0,0295 m

a2,3,fin = 0,1128 m

Effektivt yttröghetsmoment: Förklaring: Tillhörande Eurokod/formel Beräkning av

Fs.BK, s.144, 5.1.5 Yttröghetsmoment, (Steiners sats)

Karakteristiskt, yttröghetsmoment:

Ip,eff,fin = 1,092E-04 m4
Fotnot Förklaring

Reducerad E-modul, yttröghetsmoment:

Ip,eff,fin = 1,091E-04 m4

Effektiv böjstyvhet: Förklaring: Tillhörande Eurokod/formel Beräkning av

Fs.BK, s.144, 5.1.5 Böjstyvhet,  (Steiners sats)

Karakteristisk, böjstyvhet:

(EI)eff,k = 833 712                N/m3
Fotnot Förklaring

Reducerad E-modul, böjstyvhet:

(EI)eff,fin = 714 203                N/m3
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Effektiv böjmotstånd: Förklaring:1
Tillhörande Eurokod/formel Beräkning av

Fs.BK, s.145, 5.2 Tvärsnittsdata Böjmotstånd

Karakteristisk böjstyvhet:

Weff,ply = 2,958E-03 m3 Weff,tass = 5,473E-04 m3
Fotnot Förklaring

1 ei = längsta hävarmen, för respektive material. (plywood eller taktass)

Reducerad E-modul, böjstyvhet:

Weff,ply = 2,892E-03 m3 Weff,tass = 5,486E-04 m3

Dimensionerande laster i det försvagade tvärsnittet: Förklaring: Tillhörande Eurokod/formel Beräkning av

Frittupplagd: Fastinspänd: Fs.BK, s.151, 5.5.2 Konsolbalkar Tvärkraft/moment

Frittupplagd:1 Fastinspänd:2

Fotnot Förklaring

Tvärkraft: Tvärkraft: 1 Taktassen är enbart spikad i fram och bakkant, 

VED,fritt = 10080 N VED,fast = 5040 N ses som en frittupplagd konsol. Ett instick på (0,5*L,utstick) m

2 Hela insticket är spiklimmat och ses som fastinspänd konsol

Moment: Moment: 3 Värden från: Ingående data - Övrigt

MED.fritt = -3024 Nm MED,fast = -3024 Nm

Baseras på följande:3

qd = 4200 N

L (Utstick) = 1,2 m
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Spänningsfördelning i tvärsnittet: Förklaring: Tillhörande Eurokod/formel Beräkning av

Fs.Bft, s.27, 3.3.3 Böjmoment Normalspänning för böjning

Karakteristiskt, spänningsfördelning: Reducerad E-modul, spänningsfördelning: SS-EN 1995-1-1, s.40, 6.1.6 ekv.(6.11) Villkor

Avstånd från yTP -> vald punkt, Karakteristiskt: Avstånd från yTP -> vald punkt, Reducerad E-modul:

y,ök,k = -0,037 m y,ök,fin = -0,038 m

y,uk,ply,k = -0,020 m y,uk,ply,fin = -0,021 m

y,ök,liv,k = 0,028 m y,ök,liv,fin = 0,027 m

y,uk,k = 0,200 m y,uk,fin = 0,199 m Fotnot Förklaring

1 Jämför: σED < fmk och σED < fmd

Frittupplagd: Fastinspänd: Frittupplagd: Fastinspänd:

σök,k = 1 193 602             Pa σök,k = 1 193 602                   Pa σök,fin = 1 185 763               Pa σök,fin = 1 185 763                  Pa Max spänning i överkant (drag)

σuk,ply,k = 660 177                Pa σuk,ply,k = 660 177                      Pa σuk,ply,fin = 666 859                  Pa σuk,ply,fin = 666 859                      Pa Spänning i underkanten av plywooden (drag)

σök,liv,k = 740 254 -               Pa σök,liv,k = 740 254 -                     Pa σök,liv, fin 723 759 -                 Pa σök,liv,fin = 723 759 -                     Pa Spänning i överkant av tassen (tryck)

σuk,k = 5 356 893 -            Pa σuk = 5 356 893 -                  Pa σuk,fin = 5 369 581 -              Pa σuk,fin = 5 369 581 -                 Pa Max spänning i underkant (tryck)

Karakteristiskt, utnyttjandegrad:1 Reducerad E-modul, utnyttjandegrad:1

Frittupplagd: Fastinspänd: Frittupplagd: Fastinspänd:

Ply: 5% Ply: 5% Ply: 7% Ply: 7%

Tass: 22% Tass: 22% Tass: 36% Tass: 36%
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Max skjuvspänning (tass), skjuvspänning i plywood (ply)1
Förklaring: Tillhörande Eurokod/formel Beräkning av

SS-EN 1995-1-1, s.40, 6.1.7, ekv.(6.13) Villkor

Max skjuvspänning (i taktass): Största skjuvspänning i plywood: SS-EN 1995-1-1, s.41, 6.1.7, ekv.(6.13a) Skjuvning, reducera bredden

Fs.Bk, s.144, 5.1.4 Tvärkraft Skjuvning med böjmoment

Effektiva bredder avskjuvade delar för (τ): Effektiva bredder för avskjuvade delar (ply):

b2,3,eff = 0,0175 m b1= 1,2 m Fotnot Förklaring

h2,3 = 0,172 m h1 = 0,0165 m 1 Max skjuvspänning ( τ ):

Största skjuvspänningen ligger i taktassens, den övre delen av livet

Avskjuvade delar är taktassen.

Skjuvspänning i plywood (ply):

Avstånd från vald startpunkt -> delareans tygndpunkt: Avstånd från vald startpunkt -> delareans tygndpunkt: Kollar största skjuvspänningen plywooden

y2,3,(τ) = 0,0860 m y1 = 0,2283 m utsätts för. Avskjuvade delar är plywooden.

2 se: Dimensionerande laster i det försvagade tvärsnittet - Frittupplagd

3 se: Dimensionerande laster i det försvagade tvärsnittet - Fastinspänd

Tygnpunkt för avskjuvat tvärsnitt (tass): Tygnpunkt för avskjuvat tvärsnitt (ply): 4 kcr = 0,67 för virke

yTP,(tass) = 0,0860 m yTP,(ply) = 0,2283 5 kcr= 1,0 för andra träbaserade material

6 Jämför: τED < fvd

Avstånd från avskjuvade delens tygndpunkt -> neutrala lagret: Avstånd från avskjuvade delens tygndpunkt -> neutrala lagret:

a(tass),k = 0,1136 m a(ply),k = 0,0287 m

a(tass),fin = 0,1128 m a(ply),fin = 0,0295 m

Karakteristiskt, skjuvspänning: Reducerad E-modul, skjuvspänning:

Fastinspänd:3 Utnyttjandegrad:6 Fastinspänd:3 Utnyttjandegrad:6

τply,k =
5

637 236                Pa 64% τply,fin =
5

636 839                     Pa 96%

τtass,k =
4

1 304 365             Pa 33% τtass,fin =
4

1 303 550                  Pa 53%

Frittupplagd:2 Frittupplagd:2

τply,k =
5

1 274 473             Pa 127% τply,fin =
5

1 273 677                  Pa 191%

τtass,k =
4

2 608 729             Pa 65% τtass,fin =
4

2 607 100                  Pa 106%
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Momentkapacitet3
Förklaring: Tillhörande Eurokod/formel Beräkning av

Karakteristiskt, momentkapacitet: Reducerad E-modul, momentkapacitet:
Fotnot Förklaring

Hävarm: Hävarm: 1 MRD enligt "Momentkapacitet enligt, böjspänningsformel (med E-modul):

am = 0,1737 m am = 0,1737 m 2 MRD,dim enligt "Momentkapacitet enligt, böjspänningsformel (med E-modul):

3 Baseras på tidigare beräkningar

Övriga mått: Övriga mått:

Avstånd: Avstånd:

afläns = 0,0055 m afläns = 0,0055 m

aliv = 0,0573 m aliv = 0,0573 m

htot = 0,2365 m htot = 0,2365 m

Area: Area:

A1,ply = 0,0198 m2 A1,ply = 0,0198 m2

A2,3,tryckt = 0,0060 m2 A2,3,tryckt = 0,0060 m2 Momentkapacitet enligt, spänningsfördelning:

Momentkapacitet enligt, spänningsfördelning: Momentkapacitet enligt, spänningsfördelning:

MRD,tass,k = 65381 Nm MRD,ply,k = 12546 Nm MRD,tass,fin = 43587 Nm MRD,ply,fin = 7720 Nm

Momentkapacitet enligt, böjmotstånd: Momentkapacitet enligt, böjmotstånd: Momentkapacitet enligt, böjmotstånd:

MRD,ply,k = 73960 Nm MRD,tass,k = 13135 Nm MRD,ply,fin = 48208 Nm MRD,tass,fin = 8102 Nm

Momentkapacitet enligt, böjspänningsformel (Utan E-modul): Momentkapacitet enligt, böjspänningsformel (Utan E-modul):

MRD,ply,k = 73960 Nm MRD,tass,k = 13135 Nm MRD,ply,fin = 48208 Nm MRD,tass,fin = 8102 Nm

Momentkapacitet enligt, böjspänningsformel (Utan E-modul):

Momentkapacitet enligt, böjspänningsformel (med E-modul): Momentkapacitet enligt, böjspänningsformel (med E-modul):

MRD,ply,k = 63338 Nm MRD,tass,k = 13548 Nm MRD,ply,fin = 42504 Nm MRD,tass,fin = 8318 Nm

MRD,k =1
13548 Nm MRD,fin,dim =2

8318 Nm Momentkapacitet enligt, böjspänningsformel (med E-modul):
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Tvärkraftskapacitet1
Förklaring: Tillhörande Eurokod/formel Beräkning av

Fs.Bk, s.144, 5.1.4 Tvärkraft Skjuvning med böjmoment

Karakteristiskt, tvärkraftskapacitet: Reducerad E-modul, tvärkraftskapacitet: Med hänsyn till böjmoment: Fs.Bft, s.29, 3.3.5 Tvärkraft Skjuvspänning hänsyn till böjmoment

Tvärkraftskapacitet, böjmoment:2 Tvärkraftskapacitet, böjmoment:2

VRD,ply,k = 7909 N VRD,ply,fin = 5276 N

VRD,tass,k = 68861 N VRD,tass,fin = 42402 N

Utan hänsyn till böjmoment:

Medel tvärkraftskapacitet i tvärsnittet:3 Medel tvärkraftskapacitet i tvärsnittet:3

VRD,medel,ply,k = 24798 N VRD,medel,ply,fin = 16647 N Fotnot Förklaring

VRD,medel,tass,k = 119473 N VRD,medel,tass,fin = 71565 N 1 Baseras på beräkningarna i Skjuvspänning

2 Med hänsyn till böjmoment

3 Utan hänsyn till böjmomentets inverkan

Dimensionernade tvärkraftskapacitet:

VRD,k = 7909 N

VRD,fin,dim = 5276 N
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