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Abstract

HISSKÄRNA AV SKALVÄGGAR I HÖGA BYGGNADER

ELEVATOR CORE OF TWIN WALLS IN HIGH RISE
BUILDINGS

Pontus Johansson

A common way to stabilize high rise buildings is to use an elevator core built of
concrete. Today, we use to build these elevator cores of in-situ concrete. Precast
concrete twin wall (double wall) is a semi-finished product that has become more
common in recent years. This diploma work studies how the twin wall works out as
structural elements in an elevator core. The work also shows some possible ways of
designing twin walls and highlights some important parts of the design that will be vital
to the stability of the building.
    The result shows that it is important to think through where the element joints
should be placed. The reason why this placement is important, is partly because of the
stability of the structure and partly because the elements has to be mounted in a
convenient way. The result also shows that it is more difficult to place the
reinforcement in the twin walls than in an in-situ concrete wall. The consequence of
this is that twin walls may need more space than an in-situ concrete wall to achieve
the same load capacity.
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SAMMANFATTNING 

Ett vanligt sätt att stabilisera höga byggnader är att använda en 

hisskärna av betong. Idag byggs dessa hisskärnor av platsgjuten 

betong. Skalväggar är ett byggelement vars användning har ökat under 

de senaste åren och utnyttjas ofta som bärande skivväggar. Den här 

rapporten studerar hur skalväggen fungerar som bärande element i en 

hisskärna.  

    I en hisskärna är kraven på bärigförmåga och stabilitet högre än vid 

skalväggens vanliga användningsområden. Detta examensarbete visar 

möjliga sätt att utforma skalväggarna på och lyfter fram några viktiga 

delar av konstruktionen som kommer vara avgörande för byggnadens 

stabilitet. För att ta reda på mer om hur skalelementen kan tillverkas 

och utformas har en tillverkare av skalväggar kontaktats. 

    Under arbetet har en FEM-modellering gjorts för att se hur lasterna 

på en hög byggnad påverkar hisskärnan, vad gäller t.ex. krafter och 

spänningar. Beräkning av bärförmågan har sedan gjorts på utvalda 

delar, som kan jämföras med resultaten från FEM-modelleringen.  

    Resultatet visar att det är viktigt att tänka igenom var elementfogarna 

ska placeras, dels för att få stabilitet i konstruktionen och dels för att 

elementen ska gå att montera på ett smidigt sätt. Vidare visar resultatet 

att för skalväggar finns det har mer begränsade möjligheter att placera 

armeringen än för en platsgjuten konstruktion. Detta kan innebära att 

en konstruktion med skalväggar behöver mer utrymme, t.ex. 

väggtjocklek eller våningshöjd, jämfört med en platsgjuten hisskärna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Skalväggar, hisskärna, stomstabilisering,  

betongkonstruktion.  
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1. INLEDNING 
Sveriges storstadskommuner tros öka sin befolkning med 20 % fram till 
år 2025 (Boverket, 2012). I och med denna förtätningsprocess tros 
behovet av nya höga byggnader öka under de kommande åren.  
    Ju högre en byggnad är desto större krav ställs på dess stabiliserande 
stomme. Höga byggnader stabiliseras idag ofta med ett stomsystem i 
betong. Ett beprövat byggnadssätt i byggnader upp till 25 våningar är 
ett stomsystem med ledat förbundna balkar och pelare anslutna till en 
centralt placerad kärna av betong (Lorentsen, Petersson, & Sundqvist, 
2000). Den stabiliserande kärnan i ett sådant hus byggs oftast av 
platsgjuten betong.  
    För lite lägre byggnader, t.ex. ett lamellhus för bostäder på 4-5 
våningar, är det vanligt att den stabiliserande stommen byggs med 
skalväggar med mellanliggande platsgjutning av betong (Westlund, 
2013). När det kommer till högre stabiliserande enheter som exempelvis 
hisskärnor är skalväggar än så länge inget frekvent använt utförande. 
Ytterligare studier erfordras för att belysa denna typ av stabiliserande 
enhet. Huvudsyftet med detta examensarbete är att utforska om 
skalväggar kan användas även i höga byggnader och se om en 
skalväggskonstruktion kan vara ett alternativ till en platsgjuten 
hisskärna.  
    Målet med arbetet är att få klarhet i hur en skalväggskonstruktion 
fungerar när kraven på stabilitet och kraftöverföringar ökar, exempelvis 
i en hisskärna i en hög byggnad. Här kommer detaljutformningen i 
skarvar och fogar bli avgörande för att lyckas skapa den monolit som 
hisskärnan helst ska vara. Därför kommer stor vikt i detta arbete läggas 
på utformning av snitt som tros eller visar sig vara kritiska för 
bärförmågan. 
    En skalvägg består av två förtillverkade betongskivor med en 
mellanliggande luftspalt. Skivorna är sammanbundna av armerings-
stegar. Exempel på hur en skalvägg kan se ut ses i Figur 1.1. När 
väggen är monterad gjuts mellanrummet mellan skivorna med 
platsgjuten betong. Skalväggen blir då som en massiv betongvägg och 
kan alltså utnyttja fördelar från både det platsgjutna och prefabricerade 
arbetssättet. Väggen blir tät på samma sätt som en helt platsgjuten 
konstruktion i och med den platsgjutna kärnan och kan samtidigt nyttja 
den prefabricerade teknikens precision i tillverkningen. En mer 
ingående beskrivning av skalväggar återfinns i kapitel 2. 
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Figur 1.1 Skalväggar (AB Färdig Betong, u.å. a) 
 
    Några huvudfrågeställningar som den här rapporten hoppas kunna 
klargöra redovisas nedan. 
 

- Hur kan skalväggselementen se ut? Vilka begräsningar har de 
rent tillverkningsmässigt och hur ska de utformas för att uppnå 
bästa möjliga kapacitet? 

- Hur utformas skarvar mellan elementen för att kraftöverföringen 
ska bli tillfredsställande? Var ska skarvarna placeras? 

- Vad ställs för krav på undergjutningen av väggelementen för att 
undvika spjälkning mellan skalelement och platsgjutning? 

- Hur fungerar skalväggen i ett sprucket tvärsnitt, exempelvis i 
kopplingsbalken ovanför dörrhål? Hur kan kopplingsbalken se 
ut för att uppnå tillräcklig bärförmåga? 

- Hur monteras lösarmering i elementen och vilken armeringshalt 
är möjlig att montera?  

- Hur fungerar kraftöverföringen mellan skalväggens platsgjutna 
kärna och skalet? Kan hela väggtjockleken alltid tillgodoräknas? 

- Vid höga hisskärnor erfordras ofta att väggarna efterspänns. Är 
detta möjligt med skalväggar? 
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INLEDNING 

    Denna rapport ska med dessa frågeställningar som utgångspunkt 
belysa hur skalväggar fungerar som hisskärnor. Genom litteraturstu-
dier och kontakt med tillverkare ska jag försöka bringa klarhet i hur 
väggelementen kan utformas, t.ex. vilken armering som kan gjutas in 
under fabrikstillverkningen och vad som behöver kompletteras på 
byggarbetsplatsen. Med en föreslagen utformning kan sedan exakta 
beräkningar enligt Eurokod utföras på utvalda snitt för att ge en bild av 
konstruktionens kapacitet. Slutligen görs en jämförelse mellan 
skalväggar och platsgjuten konstruktion för att visa för- och nackdelar 
med de båda systemen.  
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2. BAKGRUND 
Nedan följer en redogörelse om skalväggar och deras utveckling. 
Därefter följer en kort beskrivning av plattbärlag, som ofta används i 
kombination med skalväggar, och en kort förklaring av Europas 
gemensamma dimensioneringsregler Eurokod.  

2.1 Skalväggar 
Skalväggar är ett så kallat halvprefabelement (Svensk Betong, u.å. a). 
Väggen består av två betongskivor som är ca 50 mm tjocka. Mellan 
skivorna finns en luftspalt där skivorna binds samman med 
armeringsstegar. Luftspaltens storlek varierar beroende på hur tjock 
den färdiga väggen ska vara. På byggarbetsplatsen gjuts luftspalten 
igen med platsgjuten betong och bildar därmed en massiv betongvägg 
som är en kombination av platsgjuten och prefabricerad betong. 
Skalväggen fungerar därmed som en kvarsittande form (AB Färdig 
Betong, u.å. a). De tillverkare av skalelement vars produktinformation 
har använts i detta examensarbete är information från AB Färdig 
Betong och Abetong AB.  

2.1.1 Användningsområde 

Skalväggen användes i tidigt skede mest till byggnation av skyddsrum 
(Westlund, 2013). Skalväggen har idag ökat till fler användningsområ-
den. Hela väggsystem av skalväggar är idag vanligt förekommande, 
främst som innerväggar och källarväggar (Svensk Betong, u.å. b). 
Westlund menar att skalväggen har ökat sitt användande tack vare att 
den kräver mindre arbetskraft och är smidigare att uppföra än en helt 
platsgjuten vägg. Med skalväggar går även byggnationen snabbare och 
den färdiga väggen får en slätare yta jämfört med en platsgjuten vägg. 
Westlund tror däremot inte att skalväggen används för ekonomisk 
vinning gentemot platsgjuten konstruktion. 
    I höga hus är stomsystem av skalväggar än så länge ganska ovanligt 
och istället används platsgjuten betong eller rena prefabricerade 
konstruktioner. Enligt Westlund har det dock förkommit stomsystem 
av skalväggar i hus över 15 våningar som AB Färdig Betong har 
levererat, men då har det varit i form av stabiliserande väggskivor.  

2.1.2 Tillverkning 

Skalväggar gjuts på fabrik i stålformar med en snabbhärdande betong 
(Westlund, 2013). Skalväggens utsida gjuts mot stålformar vilket ger en 
slät yta som inte behöver så mycket efterbehandling gentemot en 
platsgjuten vägg (Westlund, 2013). Först gjuts ett skal där armerings-
stegarna placeras. När det första skalet härdat tillräckligt vänds det. 
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Samtidigt har det andra skalets börjat gjutas i en spegelvänd form. Det 
första skalet kan då föras ner i det andra skalet tillräckligt långt för att 
armeringsstegarna ska gjutas ihop. Vanligen är betongkvaliteten 
C30/37, men tillverkarna kan erbjuda högre kvaliteter (Abetong AB, 
u.å. och Westlund, 2013). Varje väggskiva innehåller minst ett 
armeringsnät som ska täcka behovet av minimal ytarmering. 
Armeringsstegar i skalväggarna är dimensionerade både för 
formtrycket och kraftöverföringen mellan platsgjutningen och den 
prefabricerade betongen (Svensk Betong, u.å. a). I regel är skalväggarna 
färdigarmerade när de lämnar fabriken och behöver endast 
kompletteras i skarvarna mellan elementen. 
    Både AB Färdig Betongs och Abetong AB:s skalelement kan vara max 
3 m höga och 8 respektive 7,4 m långa. Behöver elementen vara över 3 
m blir således maxbredden 3 m, s.k. vändväggar. Väggtjocklekar kan 
väljas mellan 180 mm-400 mm (Westlund, 2013). Alla väggelement kan 
individanpassas vad gäller form och funktion. Det gäller till exempel 
anpassning för håltagningar, ingjutning av eldosor och ledningar 
(Abetong AB, u.å.). Dock kan endast raka väggar tillverkas (Westlund, 
2013). 

2.1.3 Montering 

Väggarna transporteras till byggplatsen med lastbil och lyfts på plats 
med en byggkran. Skalväggarna träs på uppstickande armering som 
sedan gjuts in i väggens kärna. Innan igjutningen av skalväggarna 
påbörjas måste väggarna stagas och lodas. På insidan av skarvarna 
placeras kompletterande armeringsnät och på utsidan spacklas 
skarvarna för att vara täta före igjutning. Därefter gjuts skalväggarnas 
kärna, vanligtvis med samma betongkvalitet som elementen. Den 
platsgjutna betongen vibreras för att fylla alla utrymmen i väggen. (AB 
Färdig Betong, u.å. b)  
    Skalväggarna kan undergjutas på två olika sätt (Westlund, 2013). Den 
vanligaste metoden för undergjutning är att väggarna ställs på 
murbruk som ska ha minst samma hållfasthet som betongen i väggen. 
Murbruket tillverkas på bygget och kräver därför ett bra handhavande 
av arbetarna. Det andra sättet att undergjuta väggen är att ställa den på 
ca 3 cm höga pallningsbrickor. Därefter tätas glipan utvändigt under 
väggen och när väggens kärna sedan gjuts kommer betongen flyta ut 
även i glipan under väggen. Undergjutningen får då samma kvalitet 
som själva igjutningen och hög precision i höjdled. 
    Möjligheten att komplettera med armering på arbetsplatsen är 
begränsad, särskilt i horisontalled (Westlund, 2013). Vertikal armering 
går oftast bra att trä ner uppifrån i väggen. Behövs extra horisontalar-
mering kan skalväggarna tillverkas med ett släpp (öppning i skarven) 
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för att lättare kunna trä in och binda samman armeringen. Enligt 
Westlund används tvärkraftsarmering i liten utsträckning i skalväggar 
men det är möjligt att antingen gjuta in i fabrik eller att komplettera 
med byglar på arbetsplatsen.  
    När hisskärnor byggs med platsgjuten konstruktion är det vanligt att 
väggarna efterspänns i vertikalled (Arvidsson, 2013). Långa rör där 
spännarmeringen kan träs i monteras då i formen före gjutningen. En 
liknande konstruktion med efterspänd armering har inte använts vid 
byggen med skalväggar där AB Färdig Betong varit inblandade 
(Westlund, 2013).  

2.1.4 Jämförelse mellan skalväggar och platsgjuten 
konstruktion 

Skalväggen har vissa fördelar gentemot en helt platsgjuten 
konstruktion. Skalväggar går snabbare att uppföra då ingen form 
behöver byggas och kräver också färre antal arbetare på byggarbets-
platsen (Westlund, 2013). Vad gäller uttorkningstid torkar skalväggen 
snabbare tack vare att den prefabricerade delen som redan vid montage 
är i stort sätt torr. Vid byggarbetsplatser där det finns begränsat 
utrymme kan det vara svårt att bygga formar till en platsgjuten vägg, så 
även här har skalväggen en fördel. Med skalväggar får den färdiga 
väggen en finare yta som kräver mindre efterbehandling än en 
platsgjuten. 
    Den betydande nackdelen med skalväggskonstruktioner är dess 
skarvar som bildas mellan elementen. Eftersom den yttre delen är 
prefabricerad är det bara kärnan som kan binda samman elementen 
med genomgående armering. I platsgjutna konstruktioner har 
konstruktörer friare tyglar att skräddarsy sina konstruktionsdelar. En 
annan nackdel med skalväggar är att de endast kan tillverkas i raka 
formar, alltså måste rundade väggar byggas med platsgjuten betong. 
    När platsgjutna hisskärnor byggs finns möjligheten att använda en 
s.k. klätterform. Klätterformen gör att hisskärnan kan ligga ett par 
våningar före övriga konstruktionsdelar vilket är ett effektivt sätt att 
arbeta genom att framdriften sker på två separerade fronter (Arvidsson, 
2013).  

2.3 Plattbärlag 
Plattbärlag, även kallat filigranbjälklag, är en av de dominerande 
bjälklagstyperna i dagens bostadsbyggande (Westlund, 2013). 
Plattbärlags tillverkningssätt är likt skalväggars, men har endast en 
betongskiva. I betongskivan finns ingjuten underkantarmering samt 
ingjutna armeringsstegar. Vanligen är tjockleken på elementen 45 mm 
(AB Färdig Betong, u.å. a och Abetong AB, u.å.). Vanliga slakarmerade 
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plattbärlag klarar en spännvid på ca 8 m. Det finns även förspända 
bjälklag där den maximala spännvidden blir större. På byggarbetsplat-
sen kompletteras sedan bjälklagen med armering innan de gjuts med 
platsgjuten betong till erforderlig tjocklek.  En fördel med plattbärlag är 
att det går att gjuta in en hel del installationer i bjälklaget. På samma 
sätt som skalväggar kan håltagningar göras under fabrikstillverkning-
en. 
    Plattbärlag fungerar bra i kombination med skalväggar. Tillsammans 
bildar de ett flexibelt stomsystem som kan utnyttja många fördelar från 
den platsgjutna tekniken (Svensk Betong, u.å. b). I Figur 2.1 kan ses ett 
exempel på hur en anslutning mellan ett plattbärlag och en skalvägg.   

 
Figur 2.1 Plattbärlag upplagt på skalvägg 

2.4 Eurokod 
Från och med 1 januari 2011 övergick Sverige helt från BKR(Boverkets 
konstruktionsregler) till den europeiska standarden för konstruktions-
regler Eurokod (Boverket, 2011). I och med Eurokod har alla länder 
inom EU samma regler för dimensionering vilket ska underlätta för 
företag som arbetar i flera länder. Det finns dock nationella parameterar 
och rekommendationer på hur beräkningar ska utföras. Eurokoderna är 
uppdelade i 10 delar, del 0-9, där t.ex. laster, betongkonstruktioner och 
geokonstruktioner är några exempel. Varje Eurokod är sedan uppdelad 
i delar. I rapporten kommer en hänvisning till Eurokod 1 avsnitt 1-1 
(SS-EN 1991-1-1) förkortas till EC 1-1-1. 
    För att läsa Eurokod krävs licens och därför har inte hänvisningar till 
Eurokod tagits med i referenslistan, utan bara i den löpande texten. 
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3. METOD 
För att få klarhet i vilka delar av en hisskärna som är extra känsliga 
skapades en modell av ett enkelt hus med en centralt placerad 
hisskärna. Detta fiktiva hus ska vara ett rimligt exempel på hur ett 
höghus kan utformas. Med hjälp av husmodellen kan sedan en 
lastberäkning utföras. För att se hur byggnaden reagerar på de laster 
den utsätts för har programmet FEM-Design 3D Structure använts. I 
programmet kan husmodellen studeras och snittas för att se var 
hisskärna är mest utsatt. Med hjälp av resultatet i FEM-Design har 
känsliga delar valts ut för att se hur de kan utformas med skalväggar. 
Med hjälp av bakgrundsstudien i kapitel 2 har utvalda delar utformats 
och sedan beräknats enligt Eurokod för att se vilken bärförmåga 
delarna kan få. 

3.1 Fiktivt hus 
För att få ut rimliga krafter på hisskärnan behövde en geometri på det 
fiktiva huset bestämmas. Då inte formen på huset var det som primärt 
studeras i det här arbetet valdes en enkel och symetrisk geometri. En 
planvy av huset kan ses i Figur 3.1. 

 
Figur 3.1 Planvy av det fiktiva huset 
 
Huset är kvadratiskt med sidorna 22 m. Det är 45 m högt fördelat på 15 
våningar. Bjälklagen i huset är av typen plattbärlag som med 
pågjutning får en tjocklek på 270 mm. Centralt placerat i huset finns en 
hisskärna, även den kvadratisk med sidorna 6 m. Väggarna i 
hisskärnan är skalväggar med en tjocklek på 300 mm. På varje 
våningsplan har hisskärnan två mot varandra placerade öppningar för 
dörrar på 2,4 mx2,4 m, vilket är vanliga mått för liknande öppningar 
(Arvidsson, 2013). Utöver hisskärnan hålls bjälklagen i huset upp med 
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12 betongpelare placerade i ytterväggen. Övriga byggnadsdelar 
kommer inte bestämmas närmare utan beräknas endast som pålagd last 
i kommande lastberäkningarna. Huset har inga stabiliserande 
innerväggar. Huset i 3D kan ses i Figur 3.2. 

 
Figur 3.2 Huset i 3D 

3.2 Laster på byggnaden 
För att få ut inre verkande krafter och spänningar i hisskärnan behövde 
erforderliga laster på huset beräknas. Då detta examensarbete inte ska 
vara någon exakt dimensionering av ett hus har vissa förenklingar i 
lastberäkningarna gjorts för att påskynda arbetsgången. Då 
husmodellen saknar vissa byggdelar, t.ex. ytterväggar och 
takkonstruktion, har antagande om dessa egentyngder gjorts. Mer om 
vilka förenklingar som gjort och hur lastberäkningarna har utförts kan 
läsas i kapitel 4.  

3.3 FEM-Design 3D Structure 
Beräkningsprogrammet FEM-Design 3D Structure har använts för att få 
fram verkande krafter och spänningar i hisskärna. Som namnet antyder 
använder programmet finita elementmetoden i sina beräkningar. I 
programmet har ovan beskriven husmodell ritats upp. Laster har sedan 
beräknats och lagts in i programmet. Av lasterna skapas sedan 
lastkombinationer enligt EC 1, se kapitel 4.7.  
    Geometrierna i programmet har byggts med de förinställda 
inställningarna för plattor (bjälklagen), väggar (hisskärnan) och pelare. 
Materialegenskaperna för alla delar är homogen betong med kvaliteten 
C 30/37 och kryptal samt slutkrympning enligt kapitel 4.6. I övrigt 
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används de förbestämda materialegenskaperna. Ingen armering är med 
i modellen och materialet antas därför vara isotropt.  
    För uppdelningen av finita element har programmets förbestämda 
inställningar använts. För väggarna i hisskärnan förtätades de finita 
elementen till kvadratiska element med sidorna 300 mm för de 6 
nedersta våningarna. Vid två av väggarna, där kraftpåkänningarna 
visade sig vara som störst, minskades elementen till 100 mm för att få 
mer exakta värden, se Figur 3.3. Väggarna beräknas som skalelement 
där varje nod får 6 frihetsgrader, förskjutning i x-, y-, och z-led samt 
rotation i x-, y- och z-led. 

 
Figur 3.3 Indelning av finita element i hisskärnan 
 
    Vid beräkningen i programmet användes en inställning som lägger 
till en extra nod mittemellan övriga noder inom samma element. Den 
inställningen gör beräkningen mer exakt. När beräkningen är gjord kan 
krafter, moment och spänningar fås genom att snitta modellen. 
    Då armeringen inte är med i modellen kommer inte spänningsfördel-
ningen bli helt korrekt. Spänningsfördelning bör ändå ge en ungefärlig 
bild av hur det ser ut vilket är syftet med modellen. 

3.4 Detaljstudier 
Med hjälp av resultaten från FEM-design kunde intressanta snitt och 
delar väljas ut för vidare studier. Här behövde fastställas exakt hur 
elementen kan utformas. Vissa delar av konstruktionen har flera 
alternativa utformningsmöjligheter där det på förhand inte går att 
avgöra vilket som är det mest lämpliga. När de olika utformningarna 
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var fastslagna kunde konstruktionsdelen beräknas och dimensioneras 
enligt Eurokod. Med hjälp av beräkningarna undersöktes vilka 
parametrar som visade sig vara avgörande för bärförmågan i 
skalväggarna. 
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4. LASTBERÄKNINGAR 
För att utföra simuleringar i FEM-design 3D Structure behöver laster 
beräknas och föras in i programmet. 

4.1 Egentyngder 
För bjälklag, hisskärna och pelare beräknas egentyngden med FEM-
design då programmet kan utgå från betongens egenskaper och de 
givna geometrierna. För byggdelar som inte har någon bestämd 
geometri har en överslagsberäkning gjorts som resulterade i en last på 2 
kN/m2 som lagts på bjälklagen på respektive våning. 

4.2 Nyttig last 
Nyttig last för byggnaden väljs enligt EC 1-1-1 Tabell 6.2. Där fås ett 
värde på en last på varje bjälklag beroende på vilken verksamhet som 
bjälklaget är avsett för. I arbetet valdes last för kontorslokaler vilket ger 
en last på 3,0 kN/m2 utbrett på bjälklagen. Motsvarande last på för 
bostäder är 2,0 kN/m2. 

4.3 Vindlast 
Beräkning av vindlast är en tidskrävande process, särskilt vid höga 
byggander och därför har vissa förenklingar gjorts.  
     Vindlasten bestäms genom att först beräkna ett karaktäristiskt 
hastighetstryck qp(z) på höjden z, enligt EC 1-1-4 avsnitt 4.3. 
 
                  (4-1) 

 
där  ce(z) är exponeringsfaktor beroende byggnadens höjd. 
 qb är referenshastigheten enligt Formel 4-2. 
 

   
 

 
     

      (4-2) 

 
där  ρ är luftens densitet, här satt till 1,2 kg/m3. 

vb är referensvindhastigheten för en specifik ort. Här valdes 
Stockholms värde 24 m/s. 

 
Exponeringsfaktorn ce(z) varierar egentligen med höjden på byggnaden 
vilket ger olika hastighetstryck på olika höjder enligt Figur 4.1. Här har 
en förenkling gjorts och istället för att låta exponeringsfaktorn variera 
med höjden har det högsta värdet, det vid 45 m använts över hela 
byggnaden. Detta ger ett högre hastighetstryck på den nedre delen av 
byggnaden än vad Eurokods mer exakta beräkning hade givit. 
Exponeringsfaktorn ce(z) är vald utifrån terrängtyp III. 
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Figur 4.1 Exponeringsfaktorn ce(z) på höjden z. Olika grafer för olika 
terrängtyper. 
 
När hastighetstrycket är bestämt kan sedan själva vindlasten we 
bestämmas enligt avsnitt 5.2 i EC 1-1-4. 
 
                (4-3) 

 
där  cpe är en formfaktor beroende på väggens yta och vindens 

riktning. 
 
Faktorn cpe väljs med hjälp av Figur 4.2 och Tabell 4.1, enligt EC 1-1-4 
avsnitt 7, där värdet på cpe,10 ska används enligt den nationella 
rekommendationen. Även här har en förenkling gjorts där endast 
lovart- och läsidans tryck respektive sug har beräknats. Sidoväggarns 
sug är samma på respektive sida och tillför därför inte hisskärnan några 
lastpåkänningar (Arvidsson, 2013). 
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Figur 4.2 Zonindelning för vertikalaväggar, planvy 
 
Tabell 4.1 Rekommenderade formfaktorer för vertikala väggar med rektangulär 
form 

 
För sida D blir således cpe +0,8 och sida E en interpolering mellan -0,7 
och -0,5. 
     Resultatet för vindlastberäkningarna presenteras i Tabell 4.2. Övriga 
parametrar i beräkningen se Tabell B1.2 i Bilaga 1. 
 
Tabell 4.2 Resultat av vindlastberäkningar 

Vindlast 

we(D) 774,1 N/m2 

we(E ) -582,8 N/m2 
 

Hastighetstryck 

qp(45) 967,7 N/m2 

Formfaktor 

cpe(D) 0,8  

cpe(E) -0,602  
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4.4 Geometriska imperfektioner 
Vid bestämning av kraftfördelningen i bärande stomsystem antas en 
oavsiktlig snedställning (Engström, 2007). Formfel hos byggnader 
påverkar kraftfördelningen i det bärande systemet och snittkrafterna i 
enstaka konstruktionsdelar (Engström, 2007). Vid beräkning kan 
imperfektionens storlek beräknas enligt de måttavvikelser som tillåts 
vid utförandet. Därför antas en oavsiktlig snedställning, vid 
bestämning av kraftfördelningen i vertikala konstruktionsdelar, med en 
vinkel θi i Formel 4-4, enligt EC 2-1 avsnitt 5.2. 
 
               (4-4) 
 
där  θ0 är grundvärde för lutningen, 1/200 som rekommende-

rad national parameter 
 αh är reduktionsfaktor för längd eller höjd 
 αm är reduktionsvärde för antalet samverkande 

konstruktionsdelar 
 
Parametern αh reducerar snedställningen då sannolikheten för sneda 
konstruktioner minskar ju högre de blir enligt Formel 4-5. 
 

   
 

√ 
            (4-5) 

 
där l är pelarens längd eller det bära den systemets höjd, i vårt 

fall det fiktiva husets höjd 45 m 
 
Parametern αm reducerar snedställningen ju fler konstruktionsdelar 
som samverkar enligt Formel 4-6. 
 

   √     (  
 

 
)     (4-6) 

 
där m är antalet vertikala konstruktionsdelar, vårt fall 13(12 

pelare och en hisskärna) 
 
Resultatet på snedställningsberäkningen kan ses i Tabell 4.3.  
 
Tabell 4.3 Snedställning på det bärande systemet 

Snedställning 

θi 0,00245  
θ0 0,005  
αh 0,30 vilket ger 2/3 
αm 0,73  
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Snedställningen kommer ge en horisontal kraft Hi, enligt Figur 4.3. och 
Formel 4-7. 

 
Figur 4.3 Horisontallast p.g.a. snedställning 
 
                 (4-7) 
 
där  Na och Nb vertikala krafter som bildar Hi. Nb-Na kan 

beräknas som last per våningsplan 
 
Resultatet av horisontalkraften Hi per våningsplan kan studeras i Tabell 
4.4. Densiteten för betongen är satt till 24 kN/m3. I övrigt har 
formfaktorerna i Tabell B1.1 i Bilaga 1 använts. 
 
Tabell 4.4 Resulterande laster av snedställning 

Våningslasten Nb-Na 

Egentyngd bjälklag 2903,0 kN 

Egentyngd kärna 518,4 kN 

Övriga väggar 896 kN 

Nyttig last 1344 kN 

 Σvåningslast 5661,4 kN 

Horisontallasten Hi av snedställning 

Hi 13,8 kN 
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4.5 Snölast 
Snölast förekommer vanligtvis vid en lastnedräkning av byggnader. I 
det här faller antas snölasten föras ner i ytterväggen alternativt pelarna 
vilket inte påverkar hisskärnan nämnvärt (Arvidsson, 2013). Därav har 
inte snölast räknats med i lastsimuleringen. 

4.6 Krypning och krympning 
För att få större noggrannhet i beräkningen i FEM-design 3D Structure 
kan värden för kryptal och slutkrympning föras in. Krypalet väljs ur EC 
1-1-1 avsnitt 3.1.4. För cementklass R och betongklass C30/37 blir 
kryptalet 2,0 med tjockleken h0=300 mm och tiden för pålastning t0=100 
dagar enligt Figur 4.4.   

 
Figur 4.4 Kryptal under normala miljöbetingelser 
 
Då krympningen sker symetriskt över tvärsnittet ger denna inga 
deformationer som påverkar kraftbilden i stommen, och behöver därför 
inte beräknas (Arvidsson, 2013). 
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4.7 Lastkombination 
För lastberäkningen har Formel 4-8 använts för laster i brottsgränstill-
stånd enligt EC 0, avsnitt 6. 
 
∑                      ∑                  (4-8) 

 
där  γG,j är partialkoefficient för den permanenta lasten j 
 Gk,j är karaktäristiskt värde för parameterlasten j 
 γQ,1 är partialkoefficient för variabel huvudlast 1 

 Qk,1 är karaktäristiskt värde för en variabel huvudlast 1 
 γQ,i är partialkoefficient för samverkande variabel last i 
 ψ0,i är faktor för kombinationsvärde för variabel last 
 Qk,i är karakteristiskt värde för samverkande variabel last i 
 
I lastkombinationen väljs olika variabla laster som huvudlast för att se 
vilket som ger den största belastningen. Enligt EC 1-1-1 kan den nyttiga 
lasten reduceras ytterligare med reduktionsfaktorerna αA och αn. 
Faktorn αA beror på de areor som bärs upp av den aktuella 
bärverksdelen. Faktorn αn beaktar pelare och väggar som belastas av 
nyttig last från flera våningar. Reduktionsfaktorerna αA och αn har inte 
beaktats i lastberäkningarna. 
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5. ANALYS AV FEM-DESIGN-BERÄKNINGEN 
Antagandet före beräkningen i FEM-design 3D-Structure var att den 
s.k. kopplingsbalken ovanför dörrhålen i hisskärnan skulle vara den 
hårdast belastade delen i hisskärnan. Även väggsidorna bredvid 
kopplingsbalken där kraften från kopplingsbalken ska fördelas över 
väggen antogs vara hårt belastade.  
    I samtliga bilder nedan verkar vindlasten från höger. 

5.1 Momentanalys 
Den delen av konstruktionen som förutspåddes få störst moment-
påkänning var infästningen av kopplingsbalken. Enligt Figur 5.1 kan 
ses att så är fallet. Momentdiagramet uppe till höger i Figur 5.1 visar 
också att momentet är som störst vid infästningen och i stort sätt noll i 
mitten av balken. Momentet är som störst i kopplingsbalken på 
våningsplan 3. 

 
Figur 5.1 Momentpåkänningar i hisskärnan i xy-planet (väggens plan) 
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5.2 Normalkraft 
I Figur 5.2 visas normalspänning i x-led(grön pil horisontalt i figuren) 
där grönt är tryck och rött är drag. Här kan ses att balken behöver 
armeras för drag i både över- och underkant. Hade Vindlasten kommit 
från vänster istället hade figuren spegelvänts. Figur 5.2 är tagen på 
tredje våningens väggelement. 
 

 
Figur 5.2 Normalkraft i x-led (horisontellt i figuren, grön pil)  
 
I Figur 5.3 visas normalspänning i y-led. Då vindlasten verkar från 
höger i bilden ses att väggarnas vertikala tryck blir störst i väggdelarnas 
vänstra delar. Figur 5.3 är tagen på våning 1 där det vertikala trycket är 
som störst. 

 
Figur 5.3 Normalkraft i y-led (vertikalt i figuren) 
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5.3 Tvärkraft 
I Figur 5.4 visas hur tvärkraften varierar i ett snitt mitt i kopplings-
balken på våning 3.  

 
Figur 5.4 Tvärkraft i ett snitt mitt i kopplingsbalken 
  
Sett över hela balken verkar tvärkraften nästan helt konstant. 
Anledningen till att grafen i Figur 5.4 inte är helt konstant är att 
påkänningarna varierar i höjdled i balken. Sektionen är tagen i snittet 
mitt på balken i höjdled. Vid infästningen är påkänningen störst vid 
hörnen. I Figur 5.5 kan variationen ses. 

 
Figur 5.5 Tvärkraftpåkänningar i balken 
 
I Figur 5.6 visas ett snitt taget mitt på balken i längdled för att beräkna 
tvärkraften. 
 

 
Figur 5.6 Tvärkraft mitt i kopplingsbalken 
 
Värdena i grafen är i enheten kN/m med intervall på 100 mm. 
Tvärkraften kan då förenklat beräknas som arean under grafen med 
trapetsmetoden. Tvärkraften i mitten på balken på tredje våningsplanet 
är ca 410 kN, avrundat uppåt. Då tvärkraften verkar konstant kan 
inspänningsmomentet för kopplingsbalken beräknas enligt Formel 5-1. 
 
          (5-1) 
 
Då avståndet a är 1,2 m blir inspänningsmomentet således ca 500 kNm. 



 

24 

Examensarbete: HISSKÄRNA AV SKALVÄGGAR I HÖGA BYGGNADER 

5.4 Väggens bärförmåga 
För att visa att det fiktiva huset som har använts som exempel i 
beräkningarna i FEM-design har en rimlig geometri utfördes en 
knäckningskontroll på den hårdast belastade väggen. Normalkraften 
och det verkande momentet togs fram med hjälp av Figur 5.7. 
 

 
5.7 Normalkarft i y-led (vertiklat i bilden), negativa värden är tryckkraft i 
enheten kN/m 
 
Knäckningskontrollen utfördes sedan med hjälp av datorprogrammet 
Conctrete Column. Beräkningarna och resultatet av dessa kan ses i 
Bilaga 3. 
    Resultatet visar att den givna väggen med höjden 3 m, längden 1,8 m 
och tjockleken 0,3 m klarar sig mot knäckning. Detta styrker att 
hisskärnan i det fiktiva huset är en rimlig konstruktion. Vidare i arbetet 
kommer väggtjocklekar på 0,3 m och 0,4 meter användas vid 
utformning av detaljer.  
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6. UTFORMNING 
Utifrån analysen av beräkningarna i FEM-design och i diskussion med 
Johan Westlund och Göran Lundström på AB Färdig Betong om deras 
tidigare erfarenheter har olika delar av hisskärnan valts ut för vidare 
detaljstudier. Dessa delar kommer vara avgörande för hisskärnans 
bärförmåga och byggnadens stabilitet.  
    Enligt tidigare beskrivning av hisskärnans utformning i det fiktiva 
huset har två av hisskärnans väggsidor öppningar för dörrar. Dessa två 
väggsidor kommer därmed få en lägre styvhet och blir i och med det en 
svag del i konstruktionen. Ovanför öppningarna kommer en s.k. 
kopplingsbalk finnas vars utformning och bärförmåga kommer bli 
avgörande för konstruktionens styvhet. Där kopplingsbalken ansluter 
till väggen kommer det bildas ett ramhörn som även det behöver 
utformas för att klara belastningarna.  
    I vanliga fall vid skalväggskonstruktioner kan armeringen gjutas in i 
själva skalet på skalväggen. När väggarna nu används som hisskärna 
kommer mer armering behövas och av större dimension. Eftersom 
skalet är 50 mm tjockt finns inte så stora möjligheter att gjuta in mer 
armering än nätet för minimiarmeringen och förbindelsestegarna. Ska 
dragarmering eller tvärkraftsarmering gjutas in behöver skalet bli 
tjockare än 50 mm. Därför har denna armering placerats i skalväggens 
kärna.  

6.1 Väggelementens utformning 
Då väggelementen endast tillverkas med en maxhöjd på 3 m har två fall 
studerats, det första där väggarna är upp till 3 m höga och det andra 
när de är över 3 m höga. 

6.1.1 Väggar upp till och med 3 m 

Är höjden mellan golv och bjälklag maximalt 3 m kan väggelementen 
tillverkas i ett enda stycke såvida bredden på hisskärnan inte överstiger 
de 7,2 respektive 8 m som Abetong AB och AB Färdig Betong har som 
största tillverkningslängder. Det medför att det inte blir några svaga 
snitt i form av skarvar på en och samma väggsida. Om öppningen 
behöver vara 2,4 m hög innebär det att kopplingsbalkarna kan vara som 
störst 0,6 m höga. Utformning kan ses i Figur 6.1 



 

26 

Examensarbete: HISSKÄRNA AV SKALVÄGGAR I HÖGA BYGGNADER 

 
Figur 6.1 Utformning av öppning vid h≤3 m 

6.1.2 Väggar över 3 m 

Är höjden mellan golv och bjälklag över 3 m blir elementens maxbredd 
3 m. Då väggarna är längre än 3 m uppstår således en problematik i hur 
skarvar mellan elementen ska utformas. Två olika alternativ har 
diskuterats vad gäller utformning, se Figur 6.2. 

 
Figur 6.2 Utformning av öppning vid h>3 m 
 
Anledningen till att det kan vara bra att placera skarven i mitten av 
kopplingsbalken, som i alternativ A, är att momentet i balken är i stort 
sätt noll i det snittet. Praktiskt blir dock alternativt A svårt att 
genomföra då den horisontella drag- och tryckarmeringen måste 
skjutas i sidled över skarven under monteringen vilket tros bli en 
besvärlig process. Kopplingsbalken är dessutom en svag del i 
konstruktionen och därför är en skarv mitt i balken olämplig. 
    Alternativ B är däremot lättare att montera då skarven är horisontell. 
Vertikala armeringsstänger kan monteras centralt i platsgjutningen i det 
nedre väggelementet innan balkelementet monteras. Skarven ligger inte 
heller lika utsatt, vad gäller kraftpåkänning, som i alternativ A. 
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6.2 Kopplingsbalkens utformning 
Kopplingsbalken, se Figur 6.3, kommer behöva armeras för drag och 
tryck i över och underkant samt med byglar för tvärkraft. Den här 
armeringen har endast att placerats i kärnan då det råder osäkerhet i 
om armeringen får plats i skalet på skalväggarna.  
    Kopplingsbalken kan ses som en dubbelsidigt fast inspänd balk. Det 
största böjande momentet på balken kommer från vindlasten. Eftersom 
vindlastens riktning kan variera kommer balken att behöva samma 
mängd armering i både över och underkant. Kopplingsbalken kommer 
med stor säkerhet behöva bygelarmering för tvärkraft. 

 
Figur 6.3 Kopplingsbalk 
 
Tryck- och dragarmeringen kommer att studeras med olika diameter på 
armeringen och placeras i ett eller två lager. Hur mycket armering som 
kan placeras i respektive lager beror av minsta fria avstånd som krävs 
mellan armeringsjärnen enligt Formel 6-1 enligt EC 2-1-1 avsnitt 8.2. 
Beroende på vilken armeringsdiameter som används kan det få plats 
olika många järn i varje lager. Det är därför inte förutsatt att den största 
armeringsdiametern ger den största armeringsarean per lager. 
 
                           (6-1) 

 
där dg är största kornstorlek på ballasten 

k1 nationell parameter med rekommenderat värde 1,0 
 k2 nationell parameter med rekommenderat värde på 5 mm 
 φ är armeringens diameter 
 
Minsta täckande betongskikt för armeringen beräknas enligt Formel 6-2 
enligt EC 2-1-1 avsnitt 4.1. 
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        {                                                 }(6-2) 

 
där  cmin,b är minsta täckande betongskikt med hänsyn till krav 

på vidhäftning 
Δcmin,dur är minsta täckande betongskikt med hänsyn till 
miljöpåverkan 

 Δcdur,γ är säkerhetstillägg 
 Δcdur,st är reduktion för rostfritt stål 
 Δcdur,add är reduktion för tilläggsskydd 
 
För att enkelt jämföra och studera balken har några olika exempel på 
balkens geometri bestämts. Olika höjd på balkarna har valts till, 400 
mm, 600 mm och 1000 mm, där 1000 mm representerar en balk där 
väggarna är över 3 m höga. Balkens tvärsnittsbredd kommer att 
varierades mellan 300 mm och 400 mm för respektive balkhöjd.      

6.3 Ramhörnens utformning 
Vid infästningen av kopplingsbalken kommer det bildas ett s.k. 
ramhörn. I delar av ramhörnet kommer det att uppstå lokala 
dragspänningar i betongen och ramhörnet måste därför armeras. Likt 
kopplingsbalken kan krafternas riktning variera, bl.a. beroende på var 
vindlasten angriper. Målet med utformningen kommer vara att bilda ett 
enkelt fackverk med en diagonal trycksträva av betongen. Problemet 
kommer vara att lyckas få in och bocka armeringen utan att krockar 
uppstår, särskilt när dragarmeringen ligger i flera lager. All armering 
måste också klara kraven på förankringslängd. 
 

 
Figur 6.4 Princip för ramhörn, T är tryckkraft och D är dragkraft 
 
I Figur 6.4 kan principen för ramhörnets funktion med armeringens 
drag- och tryckpåkänningar samt betongens trycksträva ses. Figurens 
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krafter tar bara hänsyn till den lokala kraften i kopplingsbalken och inte 
till de mer globala krafterna Q (egentyngd och nyttig last) och PM (Kraft 
av det globala momentet på byggnaden). Kraften PM kan både verka 
tryckande och dragande. Hade krafterna Q och PM också beaktas skulle 
kraftresultanterna se annorlunda ut och kanske all betong skulle vara 
tryckt, men genom att utforma ramhörnet enligt Figur 6.4 så skapas en 
säker lösning. 
    För att utforma ramhörnet behöver armeringen bockas. Minsta 
tillåtna dorndiameter för bockning av armeringen anges i EC 2-1-1 
avsnitt 8.3 och kan ses i Formel 6-3 och 6-4. 
 
                    (6-3) 
                   (6-4) 
 
där   är den bockade armeringens diameter 
 
För att beräkna förankringslängden för kopplingsbalkens armeringsjärn 
behöver man veta vilken spänning som verkar i armeringen. 
Spänningen har valts till flytspänningen som är den dimensionerande 
spänningen vid infästningen av kopplingsbalken. Förankringslängden 
beräknas i flera steg vilket visas i Formel 6-5 – 6-8, enligt EC 2-1-1 
avsnitt 8.4. 
     Dimensionerande vidhäftningshållfasthet beräknas enligt Formel 6-
5.  
                      (6-5) 
 
där η1 är en faktor som beaktar vidhäftningsförhållanden 
 η1 är en faktor som beaktar stångdiameter 

fctd är dimensionerande draghållfasthet i brottgränstillstånd 
för betongen 

 
Grundförankringslängd beräknas enligt Formel 6-6 med antagandet att 
vidhäftningsspänningen är fbd. 

      
 

 
 

   

   
    (6-6) 

 
där   är armeringens diameter 
 σsd är den dimensionerande spänningen i stålet 
 
Slutligen beräknas den dimensionerande förankringslängden enligt 
Formel 6-7och kontrolleras mot kravet på minsta förankringslängd 
enligt 6-8. 
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                           (6-7) 

 
där α1- α5 är reducerande faktorer beroende på stängernas 

form, täckande betongskikt, omslutande armering,  
omslutande fastsvetsad armering och inverkan av mot  
armeringen vinkelrät tryck. Parametervärden hittas i  

  EC 2-1-1 avsnitt 8.4.4. 
 
                                     (6-8) 

 
Förankringslängden kommer vara intressant för att se hur lång 
väggdelen bredvid kopplingsbalken behöver vara för att all 
dragarmering i balken ska få tillräcklig förankring. Utformningen av 
ramhörnet och förankringslängden för dragarmeringen kan med andra 
ord begränsa den minsta bredden hela hisskärnan kan få, se X i Figur 
6.5. Då väggsidans minsta mått X påverkar böjstyvheten för hela 
hisskärnan är det inte säkert att förankringslängden ställer till något 
problem. Kanske blir istället böjstyvheten den dimensionerande faktorn 
och väggsidans längd är då inget problem. 

6.4 Resultat utformning 
Utifrån beräkningarna ovan har exempel gjorts för att visa några 
möjliga alternativ på utformningar av väggelementen, kopplingsbal-
karna och ramhörn. Utifrån de valda utformningarna kan sedan 
bärförmågan för t.ex. kopplingsbalken beräknas. 

6.4.1Väggelementen 

Vid utformning av väggelement har 3 olika fall valts ut för vidare 
studier, utifrån kriterierna i kapitel 6.1. Alla 3 fallen har en dörröppning 
på 2,4x2,4 m vilket således ger kopplingsbalken längden 2,4 m. 
Längden på väggsidorna bredvid kopplingsbalken har inte specificerats 
då den beror av förankringen av armeringen i kopplingsbalken. De 
olika fallen ses i Figur 6.5. 
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Figur 6.5 Exempel på elementutformning 
 
Vad gäller tjockleken på elementen har två bredder studerats, den ena 
på 300 mm och den andra på 400 mm. Då den prefabricerade delen är 
50 mm tjockt kommer följaktligen den platsgjutna delen bli 200 mm 
respektive 300 mm tjock. 

6.4.2 Kopplingsbalken 

Diametern på tvärkraftsbyglarna har valts till φ 12 mm. Byglar med φ 
12 mm i diameter har en bockningsradie på 16 mm med stålkvalitet 
K500C-T(tidigare B500B) (BE GROUP, 2012). Skulle grövre byglar 
användas, närmast φ 16 mm, skulle bockningsradien öka till 24 mm och 
tar då betydligt mer plats (BE GROUP, 2012). Byglarna behöver sitta en 
bit in från skalen för att den platsgjutna betongen ska ha möjlighet att 
binda till den prefabricerade delen. Avståndet mellan byglarna och 
skalet är satt till samma som avståndet mellan armeringen enligt 
Formel 6-1. 
    Drag och tryckarmeringen har placerats ut med minsta möjliga 
avstånd enligt Formel 6-1 och så nära den fria kanten som möjligt enligt 
Formel 6-2. För att göra det möjligt att trä ner vertikal armering i 
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skarven mellan väggelementen måste det lämnas plats centralt i kärnan. 
Beroende på hur stort utrymme som blir kvar mellan de två mittersta 
armeringsjärnen kan den vertikala armeringen ha olika maximala 
dimensioner. De armeringsdimensioner för drag- och tryckarmering 
som har studerats är φ 25 och φ 32 mm. Utformningen visas i Figur 6.6. 
 

 
Figur 6.6 Tvärsnitt av kopplingsbalkar 
  
Höjden på balkarna i Figur 6.6 är 600 mm men utformningen av 
armeringsgrupperna är oberoende av balkhöjden. Samma armerings-
grupper kommer därför användas för balkhöjden 400 mm och 1000 
mm. Parametrar och delresultat i beräkningen av förankringslängden 
kan ses i Tabell B1.5 i Bilaga 1. Streckade linjer i Figur 6.6 symboliserar 
den vertikala armeringen som behövs i vägdelen. I Tabell 6.1 kan mått 
och dimension för varje balktvärsnitt i Figur 6.6 granskas. 
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Tabell 6.1 Dimensioner på balktvärsnitt 

Kopplingsbalkens utformning 
Balk Balkbredd Dragarmering Byglar Möjlig 

vertikalarm. 
 [mm] φ[mm] φ[mm] φ[mm] 

A 300 25 12 20 

B 300 25 12 20 

C 300 32 12 20 

D 300 32 12 20 

E 400 25 12 20 

F 400 25 12 20 

G 400 32 12 32 

H 400 32 12 32 

 

6.4.3 Ramhörn 

Vid fallet med en kopplingsbalk som är 400 mm hög var det svårt att få 
till ramhörnet, särskilt om φ 32 mm används som dragarmering. 
Standard för en förankring med bock är att armeringen ska fortsätta rak 
med längden 5φ efter bockningens slut, enligt EC 2-1-1 avsnitt 8. Med φ 
32 och balkhöjd 400 mm gick det inte att få till 5φ rak armering efter 
bockens slut varken med ett eller två lager dragarmering. Utformning 
med φ 25 mm som dragarmering klarade däremot ett lager med 5φ rak 
armering efter bockens slut. Utformningen av ramhörnen vid 
balkhöjden 400 mm hög ses i Figur 6.7. 
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Figur 6.7 Ramhörn med kopplingsbalk h 400 för tvärsnitt F och H enligt Figur 
6.6 
 
För ramhörn med kopplingsbalk på 600 mm respektive 1000 mm fanns 
det däremot plats att förankra all armering på ett tillfredsställande sätt. 
Förslag på utformningen av dessa kan ses i Bilaga 2. 
    Förankringslängden (Lbd) enligt Formel 6-7 blev 1160 mm med 
dragarmering φ 32 mm och 910 mm med dragarmering φ 25 mm. 
Utifrån förankringslängden och utformningsförslagen i Figur 6.7 och 
Bilaga 2 har väggsidans längd beräknats, X i Figur 6.8. Minsta mått på 
väggsidan med avseende på förankringslängden redovisas i Tabell 6.2. 
 

 
Figur 6.8 Väggdelens längd X 
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Tabell 6.2 Minsta väggdelslängd med avseende på förankring 
Balktyp Balkhöjd Dragarm. Lager dragarm. Väggdel 

se Figur 6.6 [mm] ф[mm]  [mm] 

C, D 400 32 1 1170 

G, H 400 32 2 1410 

C, D 600 32 1 950 

G, H 600 32 2 1220 

C, D 1000 32 1 580 

G, H 1000 32 2 870 

A, B 400 25 1 850 

E, F 400 25 2 1100 

A, B 600 25 1 690 

E, F 600 25 2 890 

A, B 1000 25 1 440 

E, F 1000 25 2 540 

 
Enligt resultaten i Tabell 6.2 ser förankringen av armeringen inte ut att 
bli begränsande för vägdelens längd. Snarare kommer väggdelens 
längd avgöras av böjstyvheten i hisskärnan. 
    Några beräkningar för att se hur stor andel vertikal armering som 
behövs i ramhörnet och i skarven mellan de olika elementen har inte 
utförts. Dimensioner på maximal storlek på vertikalarmeringen kan ses 
i Tabell 6.1 enligt den föreslagna utformningen i Figur 6.6. 
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Utifrån de geometrier som beskrivs i kapitel 6 beräknas här den 
maximala bärförmågan i brottgränstillstånd. För kopplingsbalken 
studeras bärförmågan för dels moment och dels för tvärkraft. I båda 
fallen har bärförmågan bestämts genom att endast titta på bärigheten 
hos kärnan, utan hjälp av den prefabricerade delen av skalväggen. Då 
det råder en viss osäkerhet i hur kraften mellan kärna och den 
prefabricerade delen överförs blir beräkningarna säkrare genom att 
endast tillgodoräkna kärnan.  

7.1 Kopplingsbalkens momentbärförmåga 
Då vindlasten kan komma från olika håll kan momentet byta riktning. 
Det innebär att kopplingsbalken i brottgränstillstånd kan komma att 
spricka i både över och underkant. Momentbärförmåga är därför helt 
beroende av armeringen då den både kommer fungera som drag- och 
tryckarmering. Momentbärförmågan kan på ett förenklat sätt beräknas 
enligt Formel 7-1. Ligger armeringen i mer än ett lager beräknas z som 
avståndet mellan tyngdpunkterna på armeringen i över- och 
underkant. 
 
           (7-1) 
 
där D är maximal dragkapacitet hos armeringen 
 z är avstånd mellan tryck och dragarmering enligt Figur 7.1 

 
Figur 7.1 Definition av z 
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7.2 Kopplingsbalkens tvärkraftsbärförmåga 
Vid kontroll av kopplingsbalkens tvärkraftskapacitet kommer 
beräkningsmodellen för böjsprucket tvärsnitt med bygelarmering bli 
aktuell, då lasterna är så pass stora. Det som framförallt kommer att 
avgöra balkens tvärkraftsbärförmåga är dess kapacitet mot 
livtrycksbrott, krossningen av sned trycksträva (Engström, 2007). 
Tvärkraftskapaciteten beräknas med Formel 7-2, enligt EC 2-1-1 avsnitt 
6. 
 

                       
 

         
   (7-2) 

 
där  cw är 1,0 för konstruktioner utan tryckande normalkraft. 
 bw är minsta tvärsnittsbredd mellan dragzon och tryckzon 

z är avstånd mellan tryck och dragarmering enligt Figur 7.1 
 ν1 är national parameter enligt Formel 7-3 

θ är trycksträvans lutning enligt, mellan 21,8° och 45°, en-
ligt konstruktörens val 

 

          
   

   
                (7-3) 

 
Vid val av trycksträvans lutning ger en flack lutning minskat behov av 
tvärkraftsarmering men ökad risk för livtrycksbrott. Då livtrycksbrott 
troligtvis kommer vara dimensionerande i konstruktionen kommer 
därför 45° användas. 
    Den andra dimensionerande parametern för tvärkraftskapaciteten är 
kapaciteten mot skjuvglidbrott. Kapaciteten mot skjuvglidbrott beror av 
hur mycket tvärkraftsbyglar som används och beräknas enligt Formel 
7-4, enligt EC 2-1-1 avsnitt 6. Hela tvärkraften ska bäras av 
tvärkraftsarmeringen utan hänsyn till betongens friktion i sprickorna 
(Engström, 2007). 
 

      
      

 
           (7-4) 

 
där z är inre hävarm 
 θ är trycksträvans lutning 

s är centrumavstånd mellan tvärarmeringsenheter 
 fywd är tvärarmeringens dimensionerande draghållfasthet 
 Asw är tvärsnittsarean hos en tvärarmeringsenhet 
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7.3 Resultat 
Nedan presenteras resultatet på moment- och tvärkraftskapaciteten 
enligt beräkningsgången ovan. Resultaten ska ge en bild av vilka 
parametrar som är avgörande för hisskärnans kapacitet och således 
också dess utformning. 

7.3.1 Kopplingsbalkens momentbärförmåga 

Momentbärförmågan är beräknad enligt Formel 7-1 för tvärsnitten i 
Figur 6.6 med balkhöjderna 400 mm, 600 mm och 1000 mm. Resultatet 
ger en relevant uppfattning om balkarnas kapacitet.  
    Momentkapaciteten hos de olika tvärsnitten beror dels på hävarmen 
mellan den tryckta och dragna delen och dels på hur mycket armering 
som får plats i både bredd- och höjdled. Som kan ses i diagrammet i 
Figur 7.2 blev balkhöjden, alltså hävarmen, en avgörande parameter för 
momentkapaciteten. Med samma typ av dragarmering har balken med 
höjden 600 mm nästan dubbelt så stor kapacitet som balken med höjden 
400 mm. Balken med höjden 1000 mm har nästan dubbla kapaciteten 
som balken på 600 mm.  
    Även balkbredden spelade roll i de fall där en extra kolumn med 
dragarmering gick att få in. Balkarna med dragarmeringen φ 25 mm får 
in dubbelt så mycket armering då balkbredden är 400 mm gentemot 300 
mm och således fördubblas momentkapaciteten. Antalet armeringsla-
ger spelade också stor roll. Balkarna med höjden 600 mm respektive 
1000 mm har plats för fler armeringslager om så skulle behövas. 
    Som kan ses i Figur 6.6 får balkarna med tvärsnittsbredden 400 mm 
inte plats med mer dragarmering av φ 32 än balkarna med bredden 300 
mm och dragarmering φ 32. Enligt den något förenklade formeln för 
momentbärförmågan, Formel 7-1, får balkarna med dragarmering φ 32 
samma momentbärförmåga. Då betongen anses vara sprucken i 
brottsgränstillstånd kommer endast armeringen vara bärande i den 
dragna zonen. Detta gör att bärförmågan inte kommer bli särskilt 
mycket större även om tvärsnittsbredden ökar med 100 mm och Formel 
7-1 ger därmed ett ungefärligt men ändå rimligt resultat. 



 

40 

Examensarbete: HISSKÄRNA AV SKALVÄGGAR I HÖGA BYGGNADER 

 Figur 7.2 kopplingsbalkens momentkapacitet 
 
Värdena i diagrammet ovan kan jämföras med lastvärdet 500 kNm som 
beräknades med hjälp av FEM-design. 

7.3.2 Kopplingsbalkens tvärkraftsbärförmåga 

Tvärkraftsbärförmågan är beräknad enligt Formel 7-2 med 
tvärkraftsbyglar φ 12 mm och för tvärsnitten i Figur 6.6 med 
dragarmering φ 25 (tvärsnitt A, B, E och F). Resultatet av beräkningen 
framställs i diagrammet i Figur 7.3. 
    Även för tvärkraft var balkhöjden och balkbredden av stor betydelse. 
Mellan balkhöjderna 400 mm och 600 mm samt mellan 600 mm och 
1000 mm sker nästan en fördubbling i bärförmågan till fördel för den 
högre balken. Skillnaden i tvärkraftskapacitet mellan bredden 300 mm 
och 400 mm på balktvärsnittet är också stort, även om det inte uppgår 
till en fördubbling.  
    Ökas antalet lager dragarmering från ett till två minskar dock 
bärförmågan med avseende på livtrycksbrott. Det beror på att 
hävarmen minskar och en mindre mängd betong är på så vis delaktig i 
trycksträvan. Det går alltså inte att öka antalet armeringslager för att 
tillgodose momentkapaciteten utan att även kontrollera tvärkrafts-
kapaciteten. 
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Figur 7.3 Kopplingsbalken tvärkraftsbärförmåga 
 
Kapaciteten mot skjuvglidbrott har inte studerats närmare då den beror 
på tvärkraftsarmeringens utformning och vilket centrumavstånd den 
placeras med. Kapaciteten mot livtrycksbrott får istället visa vilket 
maxvärde varje balk kan få vad gäller tvärkraftsbärförmågan. 
    Värdena i diagrammet ovan kan jämföras med lastvärdet 410 kN som 
beräknades med hjälp av FEM-design. 
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8.  DISKUSSION 

8.1 Elementutformning 
Båda tillverkarna, som jag varit i kontakt med, har en maximal 
tillverkningshöjd på 3 m på sina element och en maximal längd på 7,4 
respektive 8 m. Krävs högre väggar kan väggelementen roteras vid 
montering och får således en maximal bredd på 3 m. I hisskärnans fall 
avgör följaktligen våningshöjden hur väggelementen kan tillverkas. Är 
våningshöjden golv till tak under 3 m behövs endast ett element medan 
en högre våningshöjd kräver en lösning med två eller fler element, se 
Figur 6.2.  
    För väggar lägre än 3 m går det som sagt bra att tillverka väggen i ett 
enda element. Det som däremot kan bli begränsande är höjden på 
kopplingsbalken. Resultaten i kapitel 7 visar att höjden på kopplings-
balken är en viktig faktor för både moment- och tvärkraftsbärförmågan. 
Är våningshöjden begränsad är det viktigt att ändå ge kopplingsbalken 
tillräckligt utrymme. Dessutom visade det sig vara svårt att få till ett 
fungerande ramhörn om kopplingsbalken var för låg. 
    För väggar högre än 3 m spåddes en lösning med två väggelement 
med en skarv i mitten på kopplingsbalken vara ett bra alternativ 
(utformning A i Figur 6.2). Dock visade det sig att denna utformning 
var besvärlig vid montering och därför tror jag att en elementutform-
ning med horisontella skarvar likt alternativ B i Figur 6.2 är en 
smidigare lösning. 

8.2 Elementfogar 
En vertikalskarv mellan två skalväggselement kan i ett lågt hus vara 
utformad med ett armeringsnät med delning 300 mm enligt Figur 8.1 
(AB Färdig Betong, u.å. a).  

 
Figur 8.1 Vanligt utförande av vertikal skarv 
 
Som jag tidigare beskrivit tror jag att en vertikal skarv i kopplingsbal-
ken bör undvikas. En vertikalskarv enligt Figur 8.1 kommer antagligen 
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att ha en för låg bärförmåga i en hisskärna, särskilt om skarven ligger i 
kopplingsbalken. I kopplingsbalken behövs lång och sammanhängande 
dragarmering. Vid elementhöjd över 3 meter diskuterades ett alternativ 
på utformning där skarven var placerad mitt i kopplingsbalken, se 
alternativ A i Figur 6.2. Vid den utformningen skulle det bli besvärligt 
att montera dragarmeringen i kopplingsbalken. Istället tror jag att 
horisontella skarvar bör eftersträvas och att skarvar i kopplingsbalken 
bör undvikas, se alternativ B i Figur 6.2. Vid en horisontell skarv kan 
vertikal armering monteras i kärnan och nästa element kan sedan träs 
över armeringen vid montering. 
    Vad gäller vägghörn kunde AB Färdig Betong visa upp lösningar 
med byglar där vertikal armering träs innanför byglarna och låser 
konstruktionen. En sådan lösning bör ge en bra stabilitet och någon 
beräkning eller vidare utformning har därför inte utförts i rapporten.  
    Undergjutningen av skalväggarna ser inte heller ut att ställa till några 
problem. Metoden att palla upp väggen med brickor och låta 
platsgjutningen av kärnan rinna ut även under skalet ger undergjut-
ningen samma kvalitet som resten av väggen. Spjälkning i undergjut-
ningen ser inte ut att bli något problem. 

8.3 Kraftöverföring mellan skal och kärna 
Det saknas ordentliga studier på hur kraftöverföringen mellan den 
platsgjutna kärnan och skalet fungerar och vilka begränsningar som 
finns. Armeringsstegarna i skalväggen har dels funktionen att överföra 
skjuvkrafter och dels att hålla ihop elementen under gjutningen av 
kärnan. Tillverkarna av skalväggar ser till att skalets insida är skrovlig 
för att på så sätt öka friktionen (råheten) mot den platsgjutna kärnan. 
    I vertikalled är skjuvflödet inte så högt. Här tros överföringen ske 
utan problem och hela väggtjockleken kan tillgodoräknas. I 
kopplingsbalken är skjuvflödet dock betydligt större (Arvidsson, 2013). 
I kopplingsbalken krävs vidare studier för att vara säker på hur 
kraftöverföringen fungerar. I tvärkraftsberäkningarna för kopplings-
balken användes därför bara betongen i kärnan som bärande. 

8.4 Kopplingsbalken 
Skalen i skalväggen är 50 mm tjocka. I skalet ska armeringsstegarna få 
plats samt minimal ytarmering. Det går helt enkelt inte att få plats med 
någon dragarmering eller tvärkraftsbyglar i skalet och samtidigt erhålla 
tillräckligt täckande betongskickt. Dragarmeringen och tvärkraftsbyg-
larna i kopplingsbalken måste helt enkelt monteras i den platsgjutna 
kärnan. Då dragarmeringen och tvärkraftsbyglarna måste fästa 
ordentligt i platsgjutningen måste armeringen även placeras en bit en 
från skalet. Armeringen hamnar därmed minst ca 70 mm in i 
konstruktionen vilket begränsar andelen dragarmering per lager. För 
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att enkelt visa hur stor andel betong som aktiveras genom att bara 
räkna kärnan kan ses i Formel 8-1. 
 

                   
        

 
   (8-1) 

 
där a är tvärsnittets tjocklek i mm 
 
För väggtjocklekarna 300 mm och 400 mm som använts i rapporten blir 
således andelen aktiv betong 67 respektive 75 %. Med Formel 8-1 kan 
en direkt jämförelse mot en platsgjuten konstruktion göras för 
kopplingsbalkens bärförmåga.  
    Som resultaten i kapitel 7 visar är höjden för kopplingsbalken en 
viktig faktor för dess bärförmåga. I ca 15 våningar höga hus med en 
stabiliserande hisskärna kommer belastningen på kopplingsbalken och 
dess infästning var stor. Höjden på kopplingsbalken kan här bli den 
avgörande faktorn för hela konstruktionens stabilitet. Balkhöjden spelar 
även in vid utformning av ramhörnet. Är balkhöjden endast 400 mm 
blir ramhörnet svårt att få till, se Figur 6.7.  
    Även bredden på väggsidan där kopplingsbalken sitter bör vara väl 
tilltagen för att få in erforderlig mängd armering. Eftersom minst 50 
mm på varje sida inte kan utnyttjas ger varje breddökning av 
skalväggarna ett stort tillskott. Väggsidan med kopplingsbalken kan 
mycket väl vara tjockare än de övriga väggsidorna just för att 
kopplingsbalken ska få tillräckligt med armering. 
    I armeringsutformningen i kopplingsbalkarna har inte hänsyn tagits 
till eventuella krockar med armeringsstegarna. Detta på grund av att 
jag inte vet den exakta utformningen på skalväggarna och dess 
armeringsstagar. Utformningarna i rapporten är mer till för att visa vad 
som krävs av kopplingsbalkarna och vilka parametrar som påverkar 
bärförmågan. Vidare studier krävs för att göra en exakt utformning och 
dimensionering. 
    I en jämförelse mellan den framräknade bärförmågan i kapitel 7 och 
lastresultatet från FEM-design i kapitel 5 ses att kopplingsbalken med 
höjden 400 mm får svårt att klara kraven. Är höjden istället 600 mm 
eller 1000 mm är det möjligt att utforma balkarna för att uppnå 
tillräcklig bärförmåga för tvärkraft och moment, enligt mina 
beräkningar. Vare sig beräkningen av lasterna eller beräkningen av 
bärförmågan är helt exakta, utan mer till för att ge en uppfattning om 
vilka dimensioner som kan komma att krävas. 

8.5 Efterspända väggar 
Efterspänd armering i skalväggar ser inte ut att användas i dagsläget. I 
diskussion med AB Färdig Betong skulle det kunna bli möjligt att 
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skarva de rör som spännarmeringen dras igenom genom att öppna 
skalet i den nedre delen av väggen. Ytterligare studier av detta krävs 
dock för att säkerställa en funktionell utformning med efterspänd 
armering. 

8.6 Jämförelse mot platsgjuten betong 
Vid fallet att hela tjockleken i skalväggarna kan tillgodoräknas 
konstruktivt ger det skalväggarna likvärdiga egenskaper som en helt 
platsgjuten hisskärna. Den teoretiska böjstyvheten i veka riktningen, x-
led i Figur 8.2, kommer då också bli den samma som i en platsgjuten 
konstruktion. Att böjstyvheten blir den samma kräver dock att 
kopplingsbalkens styvhet är den samma i de båda konstruktionerna. 
För att kopplingsbalken i skalväggskonstruktionen ska få samma 
styvhet som den platsgjutna behöver tvärsnittet antingen vara högre 
eller bredare. En platsgjuten konstruktion är således mindre känslig för 
en låg våningshöjd. 
 

 
Figur 8.2 Huset i plan med x- och y-riktning 
 
    I en platsgjuten hisskärna har konstruktören större frihet att utforma 
och armera sin konstruktion. Det är lättare att få in långa armeringsjärn 
och att få till ordentliga skarvar mellan järnen. Det är också enklare att 
få till speciallösningar. I en platsgjuten konstruktion kan även 
dragarmeringen och den vertikala armeringen placeras längre ut i 
konstruktionen vilket ger en bättre lokal vridstyvhet. Med skalväggar 
blir utformningsmöjligheterna mer låsta till hur elementen kan 
tillverkas. 
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8.7 Stomstabilitet 
Det fiktiva huset som studerats har endast en hisskärna. Då hisskärnan 
har en relativt liten area i förhållande till ytan per våningsplan kan hela 
konstruktionen få problem med vridstyvheten. Då den globala 
vridstyvheten för det fiktiva huset blir ungefär densamma för både en 
platsgjuten hisskärna och en hisskärna med skalväggar har detta inte 
studerats närmare i rapporten. Antagligen hade det fiktiva huset 
behövt någon form av fackverk i fasaden för att uppnå fullgod 
vridstyvhet (Arvidsson, 2013).  
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9.1 Huvudfrågeställningarna 
Skalväggselementen går bra att utforma för att passa de geometrier som 
behövs för hisskärnor, så länge väggarna inte är rundade. Att alla delar 
av hisskärnan går att förtillverka är viktigt då poängen med att 
använda skalväggar är att slippa att bygga formar. 
    Väggelementens skarvar bör placeras där spänningarna i 
konstruktionen är så små som möjligt. Vid fogar mellan elementen på 
samma väggsida bör horisontella fogar eftersträvas då det är lättare att 
montera armering i vertikalled ute på byggarbetsplatsen. De metoder 
som finns för undergjutning av elementen ser ut att fungera bra. 
    Själva skaldelen i väggelementen är för tunn för att placera ordentlig 
dragarmering där. Det medför att hela tvärsnittet inte aktiveras där 
dragspänningar och sprickor uppstår. Skalväggen har här en klar 
nackdel gentemot en platsgjuten konstruktion. Kanske skulle det gå att 
tillverka en tjockare skaldel i områden där dragspänningar kan uppstå 
för att få plats med tillräckligt grov armering även i skaldelen och på så 
sätt aktivera hela tvärsnittet. 
    Den mesta armeringen i skalväggselementen är möjlig att montera 
vid tillverkning. På så sätt går skalväggarna snabbt att montera ute på 
byggarbetsplatsen. För att detaljutforma armeringen i elementen krävs 
bra kontakt med tillverkarna av elementen då krockar mellan 
armeringen annars lätt kan uppstå. Behöver det kompletteras med 
lösarmering är det oftast lättare att trä in armeringsjärn vertikalt än 
horisontellt. 
    För att bevisa att skalväggens skal och den platsgjutna kärnan 
verkligen överför skjuvkrafter, borde vidare studier och tester utföras 
för att skapa större säkerhet i dimensioneringen. I en vägg i ett lågt hus 
är överföringen säkert inget problem. I en hisskärna kan skjuvflödet 
lokalt vara mycket stort och problem skulle då kunna uppstå i 
skjuvkopplingen mellan skalet och kärnan. Det borde vara i 
tillverkarnas intresse att kunna visa att skjuvningen fungerar även i 
hårdare belastade konstruktioner. 
    Efterspända skalväggar ser inte ut att användas i dagsläget. Vidare 
studier krävs för att se om det är en lösning som kan bli aktuell att 
använda. 

9.2 Jämförelse med platsgjuten konstruktion 
Konstruktionsmässigt är den stora nackdelen med skalväggar, i 
jämförelse med platsgjutna konstruktioner, att det i kopplingsbalken 
bara går att utnyttja betongen i kärnan på skalväggselementen. I en 300 
mm tjock vägg kan då bara 67 % utnyttjas gentemot en platsgjuten 
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vägg. Då skalet är för tunt för att få plats med erforderlig drag- och 
tvärkraftsarmering behöver skalväggen mer utrymmer i form av höjd 
eller väggtjocklek för att få samma bärförmåga i kopplingsbalken. Den 
vertikala kraften som verkar på väggarna i hisskärna ser skalväggen ut 
att klara av på ett bra sätt och här kan samma väggtjocklek användas. 
    Vad gäller utformning har skalväggen något fler begränsningar. 
Utformningen av hisskärnan av skalväggar är låst till hur väggelemen-
ten kan tillverkas. I en platsgjuten konstruktion kan armeringen enklare 
placeras där den behövs då det inte finns några elementskarvar att ta 
hänsyn till.  
    Fördelarna med en hisskärna av skalväggar är att den går fort att 
montera och inte kräver så mycket arbete på byggarbetsplatsen. Den 
färdiga väggen får en fin yta som kräver mindre efterbehandling än en 
platsgjuten. I dagens tidspressade byggnationer kan skalväggen vara 
ett intressant alternativ till den platsgjutna hisskärnan. 
     Vid byggnationer där den platsgjutna kärnan byggs med klätterform 
kan skalväggen få svårt att konkurrera då detta sätt att bygga är mer 
tidseffektivt då hisskärnan kan ligga ett par våningsplan före den 
övriga byggnationen.  

9.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis menar jag att det är fullt möjligt att använda 
skalväggar vid byggnation av hisskärnor. För att säkerställa 
konstruktionens bärfömåga behöver dock skjuvöverföringen mellan 
kärnan och skalet redas ut för att få en säkrare dimensionering. Vidare 
är det viktigt att i utformningen av byggnaden ge tillräckligt utrymme 
till kopplingsbalken så att den får tillräcklig bärförmåga. 
    Jämfört med en platsgjuten hisskärna kan en hisskärna av skalväggar 
behöva aningen större utrymme, vad gäller höjd eller tjocklek. 
Anledningen till detta är att det inte går att aktivera hela tvärsnittet i 
kopplingsbalken som skalväggen ser ut idag. Skulle tillverkarna av 
skalväggar hitta en lösning för att aktivera hela tvärsnittet skulle 
skalväggen bli mer konkurrenskraftig gentemot den platsgjutna 
hisskärnan. 

9.4 Förslag på fortsatta studier 
Det här examensarbetet har inte beaktat någon ekonomisk jämförelse 
mellan byggnation av skalväggar gentemot platsgjuten betong. Inte 
heller utreds hur de båda byggalternativen skiljer sig tidsmässigt. 
Kanske kan en hisskärna med skalväggar vara lönsam upp till en viss 
våningshöjd. En studie av tid och ekonomi hade därför varit intressant. 
    Ett annat förslag på fortsatta studier är att ta reda på exakt hur 
krafterna överförs mellan den platsgjutna kärnan och skaldelen i 
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skalväggarna. Liknande studier av fogskjuvning finns för plattbärlag 
men vad jag känner till inte för skalväggar. 
    För att en klätterform ska vara lönsam krävs att byggnaden är X 
våningar hög då en klätterform har ganska höga startkostnader 
(Arvidsson, 2013). Upp till X våningar kan kanske skalväggar vara ett 
konkurrenskraftigt ekonomiskt alternativ. Hur många våningar, X, 
behöver då en byggnad vara för att en klätterform ska bli lönsam, och 
till vilken höjd kan då skalväggar vara aktuella att använda? 
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B1.1 

BILAGA 1 

Parametrar och delresultat 

Formfaktorer 
 
Tabell B1.1 Det fiktiva husets form 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vindlast 
 
Tabell B1.2 Vindlastparametrar från beräkningar i kapitel 4.3 

Vindlastparametrar  

ce(45 m) 2,8  

qb 345,6 m/s 

ρluft 1,2 kg/m3 

vb 24 m/s 

 
Armeringsutformning 
 
Tabell B1.3 Parametrar för armeringsutformning i kapitel 6.2 

Parametrar för kopplingsbalkens utformning 

k1 1 

dg 16 

k2 5 

cmin,b  0 

Δcmin,dur  15 

Δcdur,γ  0 

Δcdur,st  0 

Δcdur,add  0 

  

Fiktiva husets form 

Höjd 45 m 

Bredd 22 m 

Höjd våning 3 m 

Bredd hisskärna 6 m 

Area våning 484 m2 

Area bjälklag 448 m2 

Tjocklek bjälklag 0,27 m 

Tjocklek kärna 0,3 m 



 

B1.2 

 
Tabell B1.4 Armeringsarea dragarmering per armeringsgrupp enligt Figur 6.6 

Summering armeringsarea [mm2] Ett lager två lager 

Armering Väggtjocklek Väggtjocklek 

  300  400 300 400 

φ25 982 1963 1963 3927 

φ32 1608 1608 3217 3217 

 
 
Förankringslängd 
 
Tabell B1.5 Parametrar och delresultat för beräkningen av förankringslängder i 
kapitel 6.3 

Parametrar för förankringslängden 

η1 0,70  

η2 0,00  

fctd 1,33 MPa 

σsd 435 MPa 

fbd 2,10 MPa 

α1 1,00  

α2 1,00  

α3 1,00  

α4 0,70  

α5 1,00  

Lbrqd(φ25) 1294 mm 

Lbrqd(φ32) 1656 mm 

 
Momentberäkning 
 
Tabell B1.6 z-höjd enligt Figur 7.1 

z-avstånd [mm] vid balkhöjd 400 mm 

 ett lager två lager 

φ25 291 241 

φ32 284 217 

z-avstånd [mm] vid balkhöjd 600 mm 

 ett lager två lager 

φ25 491 441 

φ32 484 417 

z-avstånd [mm] vid balkhöjd 1000 mm 

 ett lager två lager 

φ25 891 841 

φ32 884 817 
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Tabell B1.7 Dragkapacitet hos armeringsgrupperna i Figur 6.6 

Dragkapacitet per armeringsgrupp [kN] 

Armeringslager ett lager två lager 

 Tvärsnittsbredd[mm] 300 400 300 400 
 

Balkhöjd 400 mm 

φ25 427 854 854 1707 

φ32 699 699 1399 1399 
 
 

Balkhöjd 600 mm 

φ25 427 854 854 1707 

φ32 699 699 1399 1399 
 

Balkhöjd 1000 mm 

φ25 427 854 854 1707 

φ32 699 699 1399 1399 

 
 
Tabell B1.8 Värden på momentbärförmågan enligt Figur 7.2 

Momentbärförmåga per armeringsgrupp [kNm] 

 Armeringslager ett lager två lager 

 Tvärsnittsbredd[mm] 300 400 300 400 
 

Balkhöjd 400 mm 

φ25 124 248 206 411 
φ32 199 199 304 304 
 

 

Balkhöjd 600 mm 

φ25 210 419 376 753 
φ32 338 338 583 583 
 

Balkhöjd 1000 mm 

φ25 380 761 718 1436 
φ32 618 618 1143 1143 
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Tvärkraftsberäkning 
 
Tabell B1.9 Parametrar till tvärkraftsberäkningen i kapitel 7.2 

Parametrar till Formel 7-1 

αcw  1,0   

bw  0,2 m 

ν  0,528   

fcd  20,0 MPa 

Fck 30,0 MPa 

θ  45°   

 
 
Tabell B1.10 Värden på tvärkraftsbärförmågan (krossning av trycksträva) 
enligt Figur 7.3 

Tvärkraftkapacitet[kN] med dragarmering φ25 

 ett lager två lager 

 Väggtjocklek[mm] 300 400 300 400 

Balkhöjd 400 mm 307 461 254 382 

Balkhöjd 600 mm 518 778 466 699 

Balkhöjd 1000 mm 941 1411 888 1332 
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BILAGA 2 

Figurer 

Utformning av ramhörn 

 
Figur B2.1 Förslag på ramhörn för balkhöjd 600 mm 
 



 

B2.2 

 
Figur B2.2 Förslag på ramhörn för balkhöjd 1000 mm 
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BILAGA 3 

Knäckningsberäkning av vägg 

Nedan presenteras den data som fördes in i programmet Concrete 
Column för att se om väggen i hisskärnan klara sig för knäckning enligt 
kapitel 5.4. Resultatet visas i Figur B3.2. 
 
Indata 
Väggens materialdata är lika med det som beskrivs i kapitel 3.3. 
Väggens knäcklängd sattes till 3 m. tvärsnittet kan ses i Figur B3.1. 

 
Figur B3.1 Väggen tvärsnitt 
 
Vidare behöver väggens normalkraft och moment beräknas och föras in 
i programmet. 
 
Beräkning av normalkraften 
Normalspänningen antas verka linjärt över väggen med största och 
minsta normalkraften qmax är 5400 kN/m och qmin är 769 kN/m enligt 
Figur 5.7. Största och minsta spänningen fås då ur Formel B3-1. 
 

     
    

 
      

    

 
   (B3-1) 

 
där  d är väggtjockleken, 0,3 meter i vårt fall 
 
Medelspänningen fås ur Formel B3-2. 
 

       
         

 
    (B3-2) 

  



 

B3.2 

Verkande normalkraft fås då ur Formel B3-3. 
 
                (B3-3) 
 
där  A är väggtvärsnittets area enligt Figur B3.1. 
 
Normalkraften blir då ca 5550 kN. 
 
Beräkning av moment 
Momentet kan beräknas ur Formel B3-4. 
 
             (B3-4) 
 
där  Δσ är spänningsskillnaden mellan medelspänningen och 

min- och maxspänningen enligt Formel B3-5. 
 Wz är böjmotståndet runt z-axeln i Figur B3.1, enligt Formel 

B3-6. 
 

   
               

 
    (B3-5) 

 

   
   

 
     (B3-6) 

 
där  b är 300 mm och h är 1800 mm i vårt fall. 
 
Momentet blir då ca 1250 kNm. 
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Resultat 

 
Figur B3.2 Resultat av beräkningarna i programmet Concrete Column 
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