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Abstract

Påbyggnad av våningsplan med lättkonstruktion

Building an additional floor with light construction

Andreas Oscarsson och Joakim Eklund

The purpose of this thesis is to examine 
the possibilities for adding a floor to an 
existing building using the two materials 
wood and sheet metal profiles as the load 
bearing structure. An apartment building 
from the 60s has been used as reference 
house. Two different suggestions for the 
design are presented in the rapport. One 
of them has been analyzed with wood and 
sheet metal as the load bearing structure. 
Using the old constructional calculations 
and blueprints of the existing buildings, 
the load bearing capacity has been 
calculated. In the calculation program 
FEM-Design the building has been tested 
with the loads that an extra floor would 
give. From this, a conclusion has been 
made whether the existing building could 
manage an extra floor. Using the 5-D 
program Vico, a cost calculation has been 
made of the load bearing structure for 
both materials. The costs have then been 
compared and analyzed.
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Sammanfattning 
 

Syftet med den här examensrapporten är att se möjligheterna till påbyggnad av 
befintlig byggnad med två olika stommaterial, trä och tunnplåtsprofil. Som 
referenshus har ett flerbostadshus från 60-talet används. Förslag på två olika 
utformningsalternativ har gjorts i rapporten. På det ena alternativet har sedan 
stommen dimensionerats med trä och tunnplåtsprofiler. Med hjälp av de gamla 
konstruktionsberäkningarna och ritningarna har sedan den befintliga byggnadens 
bärförmåga tagits fram. I beräkningsprogrammet FEM-Design har byggnaden 
testats med de laster som påbyggnaden ger. Utifrån detta har slutsatser dragits att 
byggnaden klarar att bära upp en påbyggnad. I 5-D programmet Vico har en 
kostnadskalkyl tagits fram ur modellen för båda materialen. Kostnaderna för de 
olika stomalternativen har sedan jämförts. 
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1. Inledning 
I många av Sveriges städer och tätorter ökar idag behovet av bostäder samtidigt 
som byggbar mark minskar. Detta leder till att det kan finnas behov av att förtäta 
städer genom att bygga bostäder på befintliga byggnaders tak. 

1994 gjorde HSB just detta på fem av deras bostadshus på Ferlinsgatan i 
Uppsala. Detta innebar en extra våning på det befintliga tvåvåningshuset. I det här 
examensarbetet har påbyggnadsmöjligheter på ett av de resterande bostadshusen 
på Ferlinsgatan undersökts.  

Att bygga på en byggnad med fler bostäder innebär att såväl den befintliga 
stommen som grundläggningen utsätts för mer laster än vad dessa är 
dimensionerade för. Därför används lätta konstruktioner till påbyggnaderna. De 
material som idag vanligen används är trä och tunnplåtsprofiler. Dessa material 
kommer därför att utredas var och en för sig för att sedan jämföras ekonomiskt 
och byggnadstekniskt. 

Examensrapporten består av tre delar: 

• Utformning av påbyggnader till husen på Ferlinsgatan samt 
dimensionering av stommen med tunnplåt respektive trä. 

• Analys i FEM-Design som utreder hur vida den befintliga byggnaden 
klarar en påbyggnad eller om stomkompletteringar måste göras. 

• En ekonomisk och byggteknisk jämförelse mellan de två materialvalen. 

 

1.1  Bakgrund 

1.1.1 Förtätning  
När städer växer och mer folk flyttar dit så tillgrips ofta en förtätning. Enligt 
Henrikson och Weibull (2008) syftar det på någon typ av nybyggnation inom 
befintlig bebyggelse. Det kan innebära att man river ner gamla hus och bygger 
högre nya hus för att mer effektivt använda tomtmarken. Mark som tidigare inte 
haft byggnation kan också användas för nybyggnationer. Det kan till exempel vara 
industrimark, grönområden och parkeringsplatser. Ett annat alternativ är att man 
bygger till flera våningar på redan befintligt hus. 
 

Kindahl (2002) menar på att istället för att staden förtätas så kan marken 
som ligger i stadens ytterkant bebyggas. Men detta bidrar till en icke önskvärd 
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fysisk utglesning av staden och dess funktioner, vilket för med sig en rad problem. 
Till exempel mer trafik och längre transportsträckor. 
 

Enligt Fyrberg (2004) så infördes den 1 januari 2004 lagen om 
tredimensionell fastighetsindelning. En fastighet utgjorde förut en yta men utgör 
nu istället en volym där avgränsningar kan göras i höjd- och djupled. Man kan 
uttrycka det som att fastigheter numera kan avgränsas både horisontellt och 
vertikalt. En påbyggd våning kan därför utgöra en egen fastighet. Om det är fallet 
är det ett minimikrav på att den ska rymma fem lägenheter. 
 
 

1.1.2 Förutsättningar för påbyggnad 
Vid planering av en påbyggnad måste ett flertal aspekter beaktas. Enligt Ahnström 
(2004) är de huvudsakliga förutsättningarna och aspekterna som måste beaktas 
följande. 

Tekniska förutsättningar 
Byggnadens förutsättning att bära upp en extra våning styrs av främst 
utformningen, det bärande stomsystemet och grundläggningen. 
 
Områdets förutsättningar 
Olika områden har olika förutsättningar för påbyggnad av befintliga hus med 
bostäder. I första hand bör lägen där de nya bostäderna även gynnar de befintliga 
boende, genom att ge hela området en bättre boendemiljö undersökas. 
Påbyggnader innebär också förändring av stadens siluett samt byggnadens 
karaktär och estetiska uttryck. Detta måste beaktas i en bedömning om var det är 
lämpligt att bygga bostäder på tak. Enligt PBL 3 kap 10 § ska ändringar av en 
byggnad utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess 
byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska och miljömässiga värden tas 
tillvara. 
 
Ekonomiska aspekter 
Påbyggnader kan antas innebära en hel del kostnader, t ex för förstärkning av 
stomme, hiss till de nya bostäderna, mm. Det är då mer kostnadseffektivt att 
bygga ett flertal bostäder på samma tak än bara en. Stora takytor är därmed 
lämpligare för påbyggnader. 
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Säkerhet och hälsoaspekter 
Vid planeringen måste även aspekter som rör de boendes hälsa och säkerhet 
utredas, både för dem som ska flytta in och för dem som redan bor i huset i fråga. 
Området får inte ha så pass stora mängder luftföroreningar eller bullerstörningar 
att det kommer påverka de inflyttandes hälsa. Det måste också beaktas att en 
påbyggnad kan försämra solförhållandena för intilliggande byggnader och på så 
sätt påverka hälsan negativt för de boende i dessa byggnader. 

1.1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheterna till påbyggnad för 
HSB:s resterande byggnader på Ferlinsgatan i Uppsala samt för byggnader med 
liknande förutsättningar. Syftet är också att jämföra trä respektive tunnplåt som 
stommaterial.  

Målet är kunna visa en kostnadskalkyl för de två stommaterialen i förslaget 
och att visa hur den befintliga byggnaden kommer att påverkas av en påbyggnad. 
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2. Referenshus och påbyggnadsalternativ 
 

2.1  Referenshus 
 

2.1.1 Befintliga HSB-husen på Ferlinsgatan, Uppsala 
HSB:s bostadshus på Ferlinsgatan i Uppsala är uppförda 1968 av HSB och är 
flerbostadshus med två våningar.  Som många andra flerbostadshus från denna tid 
är stomsystemet uppbyggt av betong och har en utformning med platt tak. På 
Stadsbyggnadskontoret i Uppsala lyckades man ta fram gamla 
konstruktionsberäkningar och ritningar från när husen byggdes. Utifrån dessa 
kunde statiska system och bärförmåga räknas ut. Det hus som har valts som 
referenshus är ett av långhusen i Figur 2.1. 

 

 

Figur 2.1 Översiktsvy över Ferlinsgatan i Uppsala 

Foto: www.Hitta.se 
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2.1.2 Befintlig konstruktion 
Det är de tvärgående väggarna i byggnaden 
som är bärande med tjockleken 160 mm 
respektive 120 mm. Figur 2.2 visar placeringen 
av de olika väggarna i en sektion av 
referenshuset. Huset består av fyra sektioner 
som är uppbyggda på samma sätt. 
Gavelsektionerna skiljer sig dock genom att 
gavelväggen är 120 mm istället för de 
lägenhetsavskiljande på 160 mm. Materialet i 
väggarna är betong av kvalitén C 20/25. 
Väggarna är armerade, se Bilaga 1. Grunden 
består av en grundplatta i betong som är pålad 
ner till fast mark. Enligt de gamla 
konstruktionsberäkningarna utnyttjas 90 % av 
pålarnas bärförmåga. 

 

2.1.3 Befintliga påbyggnader 
Försök har gjorts för att få tag på konstruktionsritningar för de påbyggnader som 
uppfördes av Skanska. Dessa försök har dock inte lyckats då påbyggnaderna 
uppfördes 1994 och ritningarna har arkiveras i endast 10 år. Genom besök på 
platsen har antaganden gjorts. Stommen i de nuvarande påbyggnaderna antas ha 
trä som bärande system. Vad som syntes så har inga förstärkningar gjorts på den 
gamla betongstommen. Påbyggnadslägenheterna värms upp med direktverkande 
el. I Bilaga 2 redovisas fasad- och planritningar för referenshuset med befintlig 
påbyggnad. 

 

2.2  Utformning av påbyggnad 

 
Två alternativ har tagits fram för påbyggnaden. Det första alternativet är att bygga 
tvåvåningsradhus på byggnaden. För att få tillgång till trapphusen anordnas 
huskropparna enligt Figur 2.3. Varje radhus nås genom en loftgång som löper 
längs med husets ena långsida. Påbyggnadshusen är placerade centralt på den 
befintliga byggnaden så att lasten skall bli jämnt utbredd. Mot innergårdarna har 
varje radhusdel en egen takterrass där tanken är att skapa en gårdskänsla med 
växter, blommor och trädgårdsmöbler mm. 

Figur 2.2 Husets bärande väggar i en av de 
fyra sektionerna 
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Figur 2.3 Radhusalternativ 

 

Det andra alternativet utgår från den tidigare utförda påbyggnaden på ett av 
långhusen. Planlösningen för de nya påbyggnaderna är den samma enligt Bilaga 2 
förutom att påbyggnaden har dragnits in vid gavelsidorna och utnyttjas till 
terrasser för de fyra större lägenheterna i påbyggnaden. Detta alternativ är mer 
aktuellt för husen på Ferlinsgatan i Uppsala eftersom fem av husen redan har den 
här typen av påbyggnader. Dimensionering och analys i FEM-Design har därför 
utförts utgående från detta förslag, se Figur 2.4. 

 

Figur 2.4 Envåningsalternativ 

2.3  Trä som stommaterial 
Det är framförallt två olika stomsystem som är intressanta vid påbyggnad med trä. 
Lättbyggnadsteknik och massivträteknik. Lättbyggnadsteknik har fördelen av att 
det är lätt att integrera de tekniska systemen i hålrum eftersom väggar och 
bjälklag under en viss period är öppna. Nackdelen med tekniken är att man bygger 
det mesta på plats vilket gör att de boende störs under en längre tid. Massiv 
träteknik ger däremot möjlighet att prefabricera hela element vilket gör att tiden 
och arbetet på arbetsplatsen minskar avsevärt. Dock är hålrummen inte längre 
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åtkomliga vilket kräver lösningar där elementen förses med installationer, rör och 
kanaler i fabrik, se Träguiden (2010). 

Träbyggande kan delas in i tre produktionsmetoder: 

• Platsbyggnadsteknik: väggelementen sätts ihop på plats och reses för hand. 

• Prefabricerade planelement: Väggar, bjälklag och takstolar lyft på plats 
med lastbilskran. 

• Prefabricerade inredda volymelement: volymelement med cirka 4x10 m 
monteras med mobilkran eller en mindre stationär byggkran. 

Vid val av produktionsmetod är det framförallt projektets storlek och ekonomi 
som styr men även andra faktorer som tillgång på arbetskraft och byggtid.  

 

2.4  Stål som stommaterial 
När stål används som stomsystem så finns det ett par olika alternativ. De 
vanligaste för flervåningsbyggnader är pelar- och balksystem, pelar- och 
bjälklagssystem samt system med bärande väggelement. För lägre byggnader kan 
tunnplåtsprofiler användas som lastbärare.   

Vid påbyggnad är lättbyggnadsstomme och användandet av 
tunnplåtsprofiler ett bra alternativ på grund av den låga egentyngden. Vanligen 
används C-profiler med sektioner på mellan 70-150 mm för väggarna och 
sektioner på mellan 150-300mm för bjälklaget, enligt Stålbyggnadsinstitutet 
(2008). Produktionsmetoden skiljer sig inte så mycket från trä eftersom man 
formar stålet till reglar vid användandet av tunnplåt. 

Stålstommar prefabriceras med anslutningar klara att monteras på plats 
vilket gör att arbetstiden på plats blir kortare. Detta bidrar även till att 
totalkostnaden blir lägre. Vid bygge med tunnplåt kan monteringen ske genom att 
allt monteras på plats eller genom att hela element prefabriceras och monteras på 
plats.  

Stålet har en hög hållfasthet i förhållande till sin egentyngd vilket gör det 
möjligt att göra slanka konstruktioner. Det blir även helt torra konstruktioner 
vilket minskar risken för fuktskador. 
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3. Dimensionering av påbyggnadsstommen 
 

I detta kapitel görs en överslagdimensionering av de bärande delarna för både trä- 
och tunnplåtstommen. Vid dimensioneringen av trästommen görs beräkningarna 
för hand med hjälp av Axelsson (2009) som är baserad på 
dimensioneringsprinciper enligt Eurokod 5. Dimensioneringen av stommen med 
tunnplåtprofiler görs med hjälp av Lindabs dimensioneringsprogram Dimstud och 
Dimroof. För att en rättvis jämförelse skall kunna göras mellan de två alternativen 
är väggar och takstolar uppbygga på samma sätt i båda fallen. Dimensioneringen 
riktar in sig på materialens bärförmåga. Ljud och brand tas hänsyn till i viss mån 
men är ej avgörande vid dimensionering. I detta kapitel redovisas endast 
resultaten av beräkningarna. Fullständiga beräkningar återfinns i Bilaga 3 för trä 
och i Bilaga 4 för stål. 

 

3.1 Dimensionering av trästomme 
Beräkningar utförs i brottgränstillstånd enligt Eurokod. 

3.1.1 Dimensionering av takstol 
Eftersom lutningen på taket endast är 14 grader så har dimensioneringen gjorts 
som att taket vore platt och endast mindre justeringar har gjorts för att 
kompensera för lutningen. Vindlasten har även försummats. De krafter som 
påverkar takstolarna är alltså snölasten och egentyngden. I Bilaga 3 finns de 
fullständiga beräkningarna av takstolarna. 

Takstolens uppbyggnad 

På grund av att huset har en spännvid på 12 meter väljs en WW-takstol som består 
av en överram, stag och en underram. Dessa delar dimensioneras var och en för 
sig. Takstolarnas centrumavstånd är 1,2 meter. Se Figur 3.1. 

 

Figur 3.1 Takstol 
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Övre takramen 

Vid dimensionering av takstolens överram är beräkningarna gjorda som för en 
fritt upplagd balk där stagen fungerar som stöd. Ovanpå överramen ligger ett 
övertak som består av 23 mm takpanel, takpapp och profilerad plåt. 

Regeln som valts är en 45x195 regel av konstruktionsvirke K 24. 
 
Lasteffekt 

Den dimensionerande lasten som överramen utsätts för är enligt Bilaga 3, 

momentkraft 

��� = 1,329	���  

tvärkraft 

��� = 4,153	��  

 

Dimensionerande bärförmåga 

Momentbärförmågan för en 45x195 regel K 24 är, 

��� = 4,212	���  

Kravet att MRd ska vara större än MEd är alltså uppfyllt, 

��� ≥ ��� 

 

Kontroll av skjuvning 

Balken måste också kontrollers för att klara de påfrestningar som ges av 
skjuvningen. För det räknas en dimensionerande tvärkraftförmåga, 

��� = 9	��  

Även här uppfylls dimensioneringskravet 

��� ≥ ���  

Man ser att den valda regeln håller för de krafter som påverkar överramen. 
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Stag 

Nästa steg i beräkningen är att kontrollera 
stagen. Vid kontroll av stagen är 
beräkningar gjorda för det längsta staget 
eftersom det där är störts risk för brott. 
Eftersom beräkningen är en 
överslagsberäkning så ses stagen som 
vertikala pelare. Mittenstagen blir då två 
vertikalpelare på 1,92 m. Det räknas bara 
på ena mittstaget som tar upp lasterna från 
den vänstra lastbredden enligt Figur 3.2. 

 

Krafter på stag 

Staget tar upp krafter från överramen, 
övertaket och snölasten. Enligt beräkningarna är den dimensionerande trycklasten,  

���� � 4,03	�	  

Dimensionerande tryckbärförmåga 

En 45x95 regel klarar att bära upp följande tryckkraft 

��� � 7,2925	�	  

Vilket innebär att kravet uppfylls. 

��� � ���� 

 

Underram 

Vid dimensioneringen av takstolens underram fanns två lastfall. Beroende på om 
takstolen ligger över en korridor eller inte så är upplagen olika. Vid fallet med tre 
upplag gjordes förenklingen att räkna balken som fritt upplagd. Lasten räknades 
sedan ner som punktlaster från stagen. För att beräkna alla upplags krafter så 
räknades lasten som en jämt fördelad last. Över korridoren gjordes beräkningar 
för en kontinuerlig balk för att få fram moment och upplagskrafter. 

 

Figur 3.2 Mittdel av den förenklade 
takstolen där överramen ses som en 
rak takbalk. 
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Med tre stöd 

Genom att räkna lasten som jämt fördelad ������ = 3,5066	��/� kan 
upplagskrafterna räknas fram med hjälp av elementarfall. 

Det valda tvärsnittet var 90x270 GL32h. 

Upplagskrafter 

Enligt elementarfall erhålls upplagskrafterna 

�� = �� = 7,8899	��  

�	 = 26,2997	�� 

Stödmoment 

Stödmomenten för underramen räknades ut genom att räkna krafterna från stagen 
som punktlaster och upplagskrafterna som räknats ut. 

Detta gav stödmomentet  

��� = 17,0422	��� 

Erforderlig dimensionerande bärförmåga 

Det dimensionerande momentet som tvärsnittet klarar efter hänsyn till 
säkerhetsklass och faktorer är 

�
� = 22,395	���. 

Eftersom �
� ≥ ��� så innebär det att det valda tvärsnittet klarar momentet. 

Kontroll av skjuvning 

Den dimensionerande tvärkraften som påverkar underramen är 

��� = 13,15	��  

och för regeln 90x270 mm är den dimensionerande tvärkraftbärförmågan  

��� = 39,3984	��  

Tvärsnittet klarar krafterna, 

��� ≥ V��  
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Orsaken till ��� är så mycket större än den dimensionerande tvärkraften är att i 
detta fall är det momentet som blir avgörande för tvärsnittet på balken. 

Med fyra stöd över korridor 

Valt tvärsnitt: 50x270 GL32h. 

Stödmoment 

Genom uträkning som för av kontinuerlig balk blev det dimensionerande 
stödmomentet  

��� = 9,28	��� . 

Upplagskrafter 

Utifrån momentet kunde man sedan få fram upplagskrafterna, 

�� = �� = 7,49	�� 

�	 = �� = 13,46	��  

Erforderlig dimensionerande bärförmåga 

Det dimensionerande momentet som tvärsnittet klarar med hänsyn till 
säkerhetsklass och reduktionsfaktorer är 

�
� = 12,44	���  

Tvärsnittet klarar momentet 

�
� ≥ ���   

Kontroll av skjuvning 

Den dimensionerande tvärkraften som påverkar underramen är 

��� = 13,46	��  

och för regeln 50x270 mm är den dimensionerande tvärkraftbärförmågan  

��� = 14,4	��  

Tvärsnittet klarar krafterna, 

��� ≥ V��  

Här var tvärkraften den dimensionerande faktorn. 
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3.1.2 Dimensionering av trävägg 
 

Tre olika väggsektioner har valts att dimensioneras, två bärande innerväggar och 
en bärande yttervägg. Dessa är tagna från planritningen i Bilaga 2. Reglarna i 
samtliga väggar är konstruktionsvirke med kvalitén K 24 och har ett 
centrumavstånd på 0,6 meter. Eftersom takstolarna har ett centrumavstånd på 1,2 
meter så förs snölasten och övertakets egentyngd ner via varannan regel. 

 

Ytterväggen 
 

Uppbyggnad 

Gips   13mm    
Träregel + Isolering 120mm 
Läkt + Isolering 45mm 
Gips   9 mm 
Fasadbeklädnad 20 mm 
 
Ytterväggen utsätts för både vindlast och snölast. 
Väggen måste då kontrolleras för två olika lastfall, 
ett där snölast är huvudlast och ett där vindlast är huvudlast. Det värsta fallet blir 
dimensionerande. 

Vald regel är 45x120 mm. 

Snölast som huvudlast 

I lastfallet med snölast som huvudlast blir den dimensionerande trycklasten på 
varje regel, 

��� � 	14,81	�	 

och den dimensionerande vindlasten, 

��� � 0,214	�	/� 

 

 

Figur 3.3 Yttervägg 
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Vindlast som huvudlast 

Med vindlast som huvudlast blir trycklasten mindre men den utbredda lasten blir 
större. Den dimensionerande trycklasten blir här, 

	� = 	12,11	�� 

och den dimensionerande vindlasten, 


� = 0,36	��/� 

 

Dimensionerande lasteffekter 

De två lastfallen ger två dimensionerande lasteffekter.  

Med snölast som huvudlast blir den dimensionerande trycklasteffekten 

���� = 	 	�� = 14,81	�� 

och den dimensionerande momentlasteffekten 

���� = 	0,17	��� 

 

Med vindlast som huvudlast blir den dimensionerande trycklasteffekten 

��� = 	 	� = 	12,11	�� 

och den dimensionerande momentlasteffekten 

��� = 	0,28	��� 

 

Dimensionerande tryckbärförmåga 

Regeln som valts har den dimensionerande trycklastbärförmågan 

��� = 36,3 kN 

Det vill säga NRd är större än både NEd1 och NEd2 
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Dimensionerande momentbärförmåga 

Den valda regeln har en dimensionerande momentbärförmåga, 

��� = 1,595	��� 

Dimensioneringsvillkor 

När både den utbredda lasten och tryckkraften påverkar regeln samtidigt måste 
dimensioneringsvilkoret 

���

���

+
���

���

≤ 1 

uppfyllas. 

Med snölast som huvudlast blir villkoret: 

����

���

+
����

���

≤ 1 

dvs 

0,17

1,595
+

14,81

36,3
= 0,515 ≤ 1 

 

Med vindlast som huvudlast blir villkoret: 

���

���

+
���

���

≤ 1 

dvs 

0,28

1,595
+

12,11

36,3
= 0,509 ≤ 1 

Väggen klarar således lasterna med både vind och snölast som huvudlaster. 
Eftersom snölasten ger störst krafter blir den dimensionerande som huvudlast. 
Väggen utnyttjar bara halva kapaciteten och kan anses vara överdimensionerad, 
men eftersom isoleringen ska få plats valdes ändå en regel med dimensionen 
45x120 mm. 
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Innervägg 1 
 
uppbyggnad 
 
Gips   26mm 
Träregel + isolering 120mm 
Gips   26 mm 

 

 

Väggen längs med korridoren utsätts för laster som kommer från en lastbredd på 
3,025 m. Lastbredden är mindre än ytterväggens dessutom utsätts väggen inte för 
någon vindlast. Att räkna på lastbredden rakt av blir dock ej korrekt. Reglarna på 
ytterväggarna utsätts egentligen för en mindre kraft och innerstöden för en större 
kraft om man ser lasterna som en jämt utbredd last. Därför testas också med 
krafterna från takstolberäkningen då innerväggen utsätts för en last på 13,46 kN. 
Regeln på 45x120 mm har en tryckbärförmåga på 36,3 kN.  Denna regel skulle 
alltså kunna dimensioneras ner men eftersom väggen ska kunna uppfylla ljudkrav 
behålls 120-regeln så att isoleringen kan få plats.  

 

Innervägg 2 
 

Uppbyggnad 
 
Gips   26mm 
Träregel + isolering 145mm 
Gips   26 mm 
 

 

På grund av ljudkravet för lägenhetsskiljande väggar väljs regeln 45x145 mm. 

Denna vägg är den som utsätts för störst krafter. Takstolsberäkningen ger att 
väggen utsätts för en normalkraft på 26,58 kN. Till detta måste egentyngden 
adderas. Kraften blir alltså: 

26,58 � 0,41 � 26,99	�	 

Figur 3.4 Innervägg mot 
korridor 

Figur 3.5 Bärande 
lägenhetsavskiljande 
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Detta värde är mindre än bärförmågan för 120-regelns på 36,3 kN. En 145-
regel klarar därför kraften med god marginal. 

3.1.3 Träbjälklag 
Eftersom Bjälklaget vilar på ett 160 betongbjälklag valdes här att lägga ett 
standardbjälklag ovanpå detta utan dimensionering. Tillsammans med betongen 
antas bjälklaget ändå bli överdimensionerat. Anledningen att 220-reglar har valts 
är för att få plats med installationer och VVS. 

 

3.2  Dimensionering av stålstomme 

3.2.1 Dimensionering av takstolar i stål 
 

Dimensioneringen av stålstommen görs med hjälp av Lindabs 
dimensioneringsprogram Dimstud och Dimroof. Egentyngder är tagna från 
programmen. I Bilaga 4 redovisas fullständiga beräkningar samt resultat från 
programmen. 

Takstolens uppbyggnad 

Takstolar har samma geometri som trätakstolarna med ett centrumavstånd på 1200 
mm. Underramen består av en C- regel. Stagen och överramen består av FR 
stålreglar. Övertaket består av plåt och läkt av Z-profiler. 

Förenklingar  

Eftersom takstolar är väldigt omfattande att räkna för hand har förenklingar gjorts. 
På samma sätt som vid dimensioneringen av trätakstolarna ses överramen som en 
rak fritt upplagd balk. Eftersom takstolen och lasterna är symetriska så räknas det 
bara på ena halvan av överramen. Stagen räknas som om de vore vertikala och 
endast det stag som är mest utsatt dimensioneras. Underramen ses som en fritt 
upplagd balk som utsätts för punktlaster där stagen går ner. Detta gör att takstolen 
ses mer som ett uppstolpat tak och kommer bli överdimensionerad.  Eftersom 
detta endast är överslagberäkningar accepteras detta så länge beräkningarna för 
stål och trä sker med samma förenklingar. Precis som vid trädimensioneringen har 
även upplaget till underramen förenklats för att underlätta framtagandet av 
reaktionskrafter. Vindlasten har försummats. 
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Figur 3.6 Sektion av påbyggnaden.  I större delen utav byggnaden där korridoren 
finns är takstolarnas underbalk upplagda på fyra stöd 

 

 

Figur 3.7 Mot påbyggnadens gavlar är takstolarna endast upplagda på tre stöd. 
Se planlösning i Bilaga 2. I beräkningarna förenklas upplaget genom att sätta 
stödet till mitten av balken. 

 

Dimensionering av Z-profiler 

Takplåten bärs upp av Z-profiler som dimensionerats i Dimroof, se Bilaga 4.  

Den karakteristiska snölasten är 
Sk = 1,6 kN/m2 
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Den dimensionerande snölasten som påverkar varje Z-profilen blir 
 
�� = 	 �� ∙  ∙ �� 

där 
  centrumavstånd 
��  Partialkoefficient för variabel last 

 
Man får 
�� = 	1,5 ∙ 1,2 ∙ 1,6 = 2,88	��/� 
 
Takplåt: LTP 20 
Egentyngd: 0.06 kN/m2 

 

Efter optimering i Dimroof valdes Z 100 som profil. I Bilaga 4 visas 
centrumavstånden för profilerna. 

Vald profil är Z 100 med egentyngd: 0,0149 kN/m 
 

Dimensionering av överram 

Räknat på ena halvan blir överramens längd 6 m. Den bärs upp av tre stöd. 

Den dimensionerande utbredda lasten beräknas enligt 

�� = 	�� ∙ ∑�� ∙  + �� 

där 
��  är partialkoefficient för bunden last 

och egentyngderna 
�	�,��å� = 0,06 ∙ 1,2	 = 	0,072	��/� 

�	�,���
���� = 0,0149 ∙ 1,2 = 0,0179	��/� 

 

�� = 1,35 ∙ 0,0899 + 2,88 = 3,0	��/� 
 
FR 120 regeln klarar lasterna med goda marginaler.  

Vald regel är FR 120 med tjocklek: 1,5 mm och egentyngd: 0,026 kN/m 
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Dimensionering av stag 

Det längsta mittstaget har en längd på 1,92 m. Eftersom stagen ses som vertikala 
pelare räknas lasterna som en vertikal normallast på stagen. 

 

Den dimensionerande trycklasteffekten beräknas som  
	� � �� ∙ ������	 ∙ � � �� ∙ � 

där 
c  är lastbredden 
man får 
	� � 1,35 ∙ 0,026 ∙ 1,5 � 2,97 ∙ 1,5 � 4,51	�	 

 

Dimstud visar att FR 45-regeln, vilket är den minsta dimensionen för FR, räcker 
gott och väl. 

Den valda regeln är FR 45 med tjocklek: 1,5 mm och egentyngd: 0,0164 kN/m 

 
Dimensionering av underram 
 
Underramsbalken måste dimensioneras för upplagsfallen med fyra stöd vid 
korridor och tre stöd vid lägenhet. Här räknas balken med sin fulla längd och 
belastas av 6 punktlaster enligt Figur 3.8. 
 

 
Figur 3.8 Takstolen har här förenklats och ses som ett uppstolpat tak. 
Underbalken utsätts då för fyra punktlaster med storleken 2P och två punktlaster 
med storleken P. 
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Laster 
Den totala lasten som påverkar balken är 
 
� � �� ∙ � � �� ∙ ∑�� 

 
där 
��   är dimensionerande lasten från överram  
�  är balkens längd 
 
och egentyngderna är 
��,ö����� � 0,026 ∙ 12 � 0,312	�	 

��,���� � 0,0164 ∙ 8 ∙ 1,92 � 0,252	�	 

 
Man får då 
� � 3 ∙ 12 � 1,35 ∙ 0,564 � 36,76	�	 
  
För att få fram punktlaster används 

� �
�

� !��	"
 

 
Detta ger 

� �
36,76

10
� 3,68	�	 

 
 
 
Takstol mot gavelsidan 
 
När takstolen har tre stöd blir krafterna för stora för att den största 
C-profilen skall kunna klara dem. Detta kan lösas genom att sätta 
ihop två C-profiler enligt Figur 3.9. Krafterna fördelas då lika över 
de två balkarna. 
 
Valda balkar är 2st C 300 med tjocklek 2,5 mm och egentyngden 
0,0981 kN/m per balk. 

 
 

 

Figur 3.9 C-
balkarna sätts ihop 
liv mot liv 
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Takstol över korridor 

När balken är upplagd över 4 stöd räcker det med en C-profil. Även här väljs 
också C 300 med en tjocklek på 2,5 mm. 

 

3.2.2 Dimensionering av stålväggar 
 

Väggarna som dimensionerades för trä tidigare dimensioneras nu här med 
tunnplåtsprofiler. Beräkningarna sker med programmet Dimstud. 

Ytterväggar 

Här väljs ytterväggen enligt den 
markerade väggen i Figur 3.10 eftersom 
den kommer utsättas för mest last. 

Upplagskraften från takstolen som 
påverkar regeln i ytterväggen finns i 
underramsberäkningen, underbalk 3 stöd 
i Bilaga 4. Denna beräkning gäller bara 
för en C-balk. Takstolarna över denna 
vägg består av två sammansatta profiler 
enligt Figur 3.9 som delar på lasterna. 
Uppslagsreaktionen måste därför multipliceras med 
två. 

Upplagsreaktion = 3,86 kN 

Den dimensionerande trycklasteffekten på en regel blir  

2 ∙ 3,86 = 7,72 kN 

Regeln utsätt även för en vindlast som ses som en utbredd last över regeln. 
Karakteristiska vindlasten Wk fås från trädimensioneringen i Bilaga 3. Eftersom 
trädimensioneringen visade att snö som huvudlast var dimensionerande gäller det 
även här.  

 

 

Figur 3.10 Yttervägg som 
dimensioneras 
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Den dimensionerande vindlasten bestäms enligt 

�� �	�� ∙ #� ∙ �� 

där 

#�   är en reduktionsfaktor för vindlast. 

Detta ger 

�� � 	1,5 ∙ 0,6 ∙ 0,238 � 0,214	�	/� 

Dimensionering i Dimsud visar att regel klar lasterna, se Bilaga 4. 

 

Innervägg 1 

Innervägg 1 är en lägenhetsskiljande 
vägg, se markerad vägg i Figur 3.11. 

Krafterna som påverkar innervägg 1 
hämtas från underbalk 
trestödsberäkningen Bilaga 4. 
Upplagsreaktionen dubbleras av 
samma orsak som ytterväggarna. 

 

Upplagsreaktion = 11,86 kN 

Den dimensionerande trycklasteffekten på en 
regel  

2 ∙ 11,86 = 23,72 kN 

Med hänsyn till ljudkrav välj 145-reglar. Bilaga 4 visar att regeln klarar lasterna. 

 

 

 

 

 

Figur 3.11 Innervägg 1 
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Innervägg 2 

Innervägg 2 skiljer lägenhet mot 
korridor. Se markerad vägg i Figur 
3.12. 

Här hämtas upplagsreaktionerna från 
underbalk 4 stöd, Bilaga 4. 

Upplagsreaktion:  11,69 kN 

Den dimensionerande 
trycklasteffekten på en regel är  

11,69 kN 

En 120-regel uppfyller 
dimensioneringskraven. 

 

3.2.3 Dimensionering av bjälklag 
Bjälklaget är uppbyggt av C-profiler med dimensionen 200 och en tjocklek på 1,5. 
Som ovan angivits dimensioneras inte dessa. 

 

3.3  Jämförelse av egentyngd för trä och stål 
Eftersom konstruktionen på yttertaket kan variera för de olika materialen har detta 
tagits bort för att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt. 

I Tabell 3.1 räknas egentyngden för trästommen fram.  

Tabell 3.1 Egentyngd trästomme 

 

 

 

 

 

 

Lasttyp Karaktäristiskt 
värde [kN/m2] 

Lastyta 
[m2] 

Karaktäristiskt 
värde [kN] 

Egentyngd tak 0,133 695,00 92,67 
Egentyngd 
vägg 0,66 695,00 460,50 
Egentyngd 
bjälklag 0,23 695,00 160,55 

Summa  713,72 

Figur 3.12 Innervägg 2 
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I Tabell 3.2 räknas egentyngden för stålstommen fram. 

Tabell 3.2 Egentyngd stålstomme 

 

 

 

 

 

 

 

För påbyggnaden i fråga är stålstommen 87,22 kN lättare. 

 

  

 

 

Lasttyp Karaktäristiskt 
värde [kN/m2] 

Lastyta 
[m2] 

Karaktäristiskt 
värde [kN] 

Egentyngd tak 0,106 695,00 73,84 
Egentyngd 
vägg 0,607 695,00 421,65 
Egentyngd 
bjälklag 0,189 695,00 131,01 

 Summa 626,5 
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4. Analys av befintlig byggnads bärförmåga  

4.1  Finita elementmetoden 
Vid analysen av den befintliga byggnadens bärförmåga har programmet FEM-
Design använts. Finita elementmetoden innebär att man delar upp ett objekt i små 
element för att sedan kunna studera varje element var och en för sig. Dessa 
element kopplas sedan ihop statiskt och kinematiskt till en struktur, här 
byggnadsstommen. Finita elementmetoden togs fram på grund av behovet att lösa 
komplexa elasticitets- och strukturanalysproblem inom struktur- och 
flygmekaniken.  

Programmet FEM-Design tillverkas av Strusoft och är ett av många 
program som använder sig av finita element metoden.  

Syftet med användandet av programmet är att utreda om den befintliga 
byggnaden skulle klara av de krafter som tillkommer på grund av påbyggnaden. 

4.2  FEM-modellen 
Den version av programmet som användes klarade inte av en analys enligt 
Eurokod utan uträkningarna är gjorda enligt BBK 04. I senare versioner av 
programmet har analys enligt Eurokod lagts till. 

4.2.1 Byggnaden 
Det första steget vid analysen var att ta fram en modell av den befintliga 
byggnaden. För att ta fram det bärande systemet användes de gamla 
konstruktionsritningarna för byggnaden, se Bilaga 1. I Figur 4.1 visas de bärande 
väggarna samt bjälklaget på plan 2. Eftersom information saknades om väggarna 
var fast inspända eller fritt upplagda gjordes två modeller. 

Figur 4.1 Väggarna samt bjälklag våning 2 
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Varje byggnadsdel ställs in med rätt material, tjocklek, exponeringsklass, 
enligt Figur 4.2. 

 

4.2.2 Krafter 
Det andra steget är att lägga till alla krafter som 
verkar på byggnaden, dvs snölast, vindlast, last för 
excentricitet, nyttig last och last för påbyggnaden. 

För att alla krafter ska räknas på rätt sätt, 
placerades snölast och nyttig last direkt på det översta 
bjälklaget. Påbyggnaden lades till som en egentyngd för att den 
ska räknas som permanent last.  

För att undersöka byggnadens kapacitet mer noga placerades påbyggnadens 
egentyngd ut till kanten på en sida för att se om även den yttersta väggen klarar 
krafterna. På andra sidan lades nyttig last till för att undersöka möjligheten att ha 
en terrass eller liknande. 

 

 

 

Figur 4.3 
Snölast 

Figur 4.2 Data 
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4.2.3 Finita element 
Tredje steget är att dela in modellen i finita element som 
sedan kommer att beräknas av programmet. Ju mindre 
element man delar in modellen i desto noggrannare 
kommer uträkningarna att bli men beräkningarna tar då 
längre tid. 

 

4.2.4 Analys 
Sista steget var att analysen av modellen. Först körs 
beräkningarna och sedan kan resultaten kontrolleras ett i 
taget.  

 

 

4.3 Kontroll av FEM-modellen 
För att kontrollera att FEM-modellen stämmer jämförs reaktionskrafter för en 
meter mittenvägg i modellen med reaktionskrafter framtagna med en 
lastnedräkning för samma väggsektion. Eftersom FEM-Design använder BKR 
normer sätt partialkoefficienter och reduktionsfaktorer från BKR även in i 
lastnedräkningen. För att jämförelser för reaktionskrafterna ska bli korrekta. 

4.3.1 Givna data  
Egentyngd träväg:   1,54 kN/m 
Total längd bärande trävägg:  300 m 
Betongens egentyngd:   24,5 kN/m2 

Lastbredd:    3,7 m 
Partialkoefficient egentyngd:  �� � 1,0 

Partialkoefficient frilast:    �� � 1,3 

Lastreduktionsfaktor för snö:  #� � 0,7 
Lastreduktionsfaktor för nyttig last:  #� � 0,33 

 
 
 
 
 

Figur 4.4 Finita 
element fördelningen 
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4.3.2 Lastnedräkning för påbyggnad 
I Tabell 4.1 görs en lastnerräkning för påbyggnaden. Den totala lastytan är  
695 m2. 
 
Tabell 4.1 Lastnedräkning 

 

Total dimensionerande vertikal last är 4 387,45 kN 

Den totala dimensionerande lasten från påbyggnaden blir då per kvadratmeter: 

4387,45

695
� 6,3	�	/�� 

 

Reaktionskraften räknas fram med en lastnedräkning för en metersektion av en 
bärande betongvägg i mitten av byggnaden enligt Figur 4.8. Kraften jämförs med 
reaktionskraften för samma vägg i FEM-Design för att se att de värden som fåtts 
fram i är rimliga. 

 

 

 

 

 

Lasttyp Karaktäri
stiskt 
värde 

[kN/m2] 

Karaktäristiskt 
värde [kN] 

γ 
resp. 
γ∙ψ 

fall 1 

γ 
resp. 
γ∙ψ 

fall 2 

Dim. 
vertikallast 
fall 1 [kN] 

Dim. 
vertikallast 
fall 2 [kN] 

Egentyngd tak 1,00 695,00 1 1 695,00 695,00 
Egentyngd 
vägg 0,66 460,50 1 1 460,50 460,50 
Egentyngd 
bjälklag 0,23 160,55 1 1 160,55 160,55 
Snölast 2,00 1 390,00 1,3 0,7 1807 1 264,9 
Nyttig last 2,00 1 390,00 0,33 1,3 596,31 1807 

 Summa:   3719,36 4 387,45 

Figur 4.5 Sektion av bärande vägg 
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Last från påbyggnaden som påverkar väggsektionen är  

3,7 ∙6,3 = 23,3kN 

Tabell 4.2 Lastnedräkning för betongvägg 

Element Kraft/m vägg (kN) antal Summa (kN) 
Betongvägg 1∙24,5∙0,16∙2,5=9,8  2 19,6 
Bjälklag 1∙24,5∙0,16∙3,7= 14,5 3 43,5 
Nyttig last 1,3∙2,0∙3,7=9,62 2 19,2 
Totalt   82,3 
  

Addering av påbyggnadens 
reaktionskraft och den befintliga 
byggnadens reaktionskraft ger 
82,3+23,3 = 105,6 kN 
 

I FEM är reaktionskraften för samma 
väggsektion cirka 104 kN. Detta 
betyder att modellen verkar vara 
korrekt. 

 

 

4.4  Resultat 
Vid analys av resultaten undersöktes framför allt värdet på tryckkrafterna. För att 
få fram dessa valdes att visa resultatet maximala tryckspänningar i betongen. 
Resultatet visas sedan i form av en 3D graf som utgår från varje vägg där positiva 
värden betyder tryck och negativa värden betyder drag. Hela konstruktionen var i 
det här fallet under tryck.  

Eftersom byggnaden är över 40 år gammal kommer bärförmågan hos 
betongen inte vara densamma som när huset byggdes. Hur mycket bärförmågan 
reducerats beror på alla faktorer som påverkat betongen, så som kemikalier och 
fukt. Majoriteten av väggarna är i det här fallet inomhus och är därför skyddade 
från klimatpåverkan. Väggarna på gavlarna är skyddade av tegelfasaden. För att få 

Figur 4.6 Reaktionskraft från bärande vägg i 
FEM 
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en mer realistisk bild av tryckbärfömågan reducerades den med 30 procent. Denna 
reduktionsfaktor togs fram i samråd med Marteinsson (2003). 

Den dimensionerande tryckhållfastheten för C20/25 betong i säkerhets klass 
tre är 10,6 MPa. När denna reducerats med 30 procent blir den kvarvarande 
tryckhållfastheten 7,42 MPa. 

Det första fallet som undersöktes var att väggarna var fast inspända mot 
plattan. Där verkade de största krafterna på den yttersta väggen. 

I Figur 4.7 ser man att den största verkande kraften är 0,00254 kN/mm2, 
detta motsvarar 2,54 MPa.  

 

  

I fallet då väggarna sågs som fritt upplagda var även här den yttersta väggen mest 
utsatt. Den största kraften i det här fallet vart 1,96 MPa. Något mindre än i fallet 
med fast inspänt.  

 

 

 

Figur 4.7 Maxlast vid fast inspänd 

Figur 4.8 Maxlast vid fritt upplagd 
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5. Kostnadsjämförelse av stommaterialen 
I det här kapitlet kommer en enklare kalkyl att göras. Det finns flera datorprogram 
för att genomföra kalkyler på ett smidigt sätt. Här används programmet Vico 
software. Programmet mängdar direkt ur Revit-modellen. Kostnader kopplas 
sedan till mängderna. 

5.1  BIM och 5D i Vico Office 
Vico Office är framtaget för byggindustrin. Tanken är att man ska kunna spara tid 
och pengar genom att använda sig av BIM och 5D. BIM står för Building 
information modell och innebär att en 3D-modell av ett byggnadsverk dessutom 
innehåller information om byggnadsdelarna. 5D innebär att man dessutom lägger 
till två dimensioner, tid och kostnader. På så sätt kan man mer effektivt planera 
projekt. Vico Office är framtaget för detta ändamål. 

En modell av påbyggnaden ritades upp i Revit och byggnadsdelarna delades in i 
familjer. Modellen utfördes enligt ritningarna från den gamla påbyggnaden. 
Endast de bärande väggarna har tagits med i modellen. När denna sedan var klar 
fördes den in i Vico Office. 

När modellen importerats får man listor av byggnadens alla delar, och framför allt 
mängder av varje del, till exempel hur många kvadratmeter yttervägg som ingår i 
modellen. Därefter användes Wikells sektionsfakta –NYB 06/07 för att ta fram 
kostnader för väggen per m². I kostnadskalkylen kopplades priset till antalet 
kvadratmeter i modellen och totalkostnaden räknas på så sätt fram.  

Figur 5.1 Vico när man kopplat priser på byggnadsdelar i modellen 
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5.2  Vico-modellen 
Två modeller gjordes i Vico, en med trästomme och en med stålstomme. För att 
jämförelsen skulle bli rättvis har byggnadselementen, förutom de bärande 
materialen, samma uppbyggnad i båda modellerna. Väggar, bjälklag och tak är 
uppbyggda enligt kapitel 3. Materialkostnad samt arbetstid kopplades sedan till 
varje byggnadsdel. 

I takkonstruktionen byggdes takstolarna upp på samma sätt med de olika 
materialen. Övertaket har ej tagits med i kostnadskalkylen utan endats takstolarna 
för de två alternativen. Två olika takstolar gjordes för varje material eftersom 
upplagen är olika beroende på var takstolen ligger. 

I bjälklaget har träreglarna dimensionen 45x220 medan stålets C-regel har 
dimensionen 200/1,5. Denna skilnad beror på att C-profilen och träregeln har 
olika standarddimensioner. 

 

5.2.1 Antaganden 
Eftersom någon prisinformation inte fanns till alla de dimensionerade 
dimensionerna så antogs närmsta dimension för dessa balkar och reglar. 
Stålregeln RY 120 fanns  ej med i Wikells sektionsfakta –NYB 06/07. Från 
Lindab gavs ett meterpris på denna regel på 40,50 kr/m. I Wikells kostar en RY 
145, 33,75 kr/m. Eftersom denna källa använts till resterande material så väljs 
priset för en RY 145 även till RY 120-regeln. Detta blir mest rättvist för 
kostnadsjämförelsen. Inte heller den valda limträdimensionen fanns given som 
meterpris i Wikells. Därför har detta pris antagits utifrån närmsta limträdimension. 
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5.3  Resultat 
I Tabell 5.1 och 5.2 kan man se de kostnader för stommen som de olika 
materialen gav.   

 

Av tabellerna kan man se att den totala skillnaden för de två olika materialen blev 
totalt 185,184 kr med stål som det dyrare alternativet. Fullständiga tabeller för 
kostnader finns i Bilaga 5. 

  

Tabell 5.1 Kostnad trä 

Tabell 5.2 Kostnad stål 
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6. Analys och diskussion 
De flesta reglar som valts i stomdimensioneringen är överdimensionerande. 
Reglarna i ytterväggen utnyttjar bara halva kapaciteten, men eftersom isoleringen 
ska få plats valdes ändå en regel med dimensionen 45x120 mm. Hänsyn har inte 
tagits till energikrav för påbyggnaden. I verkligheten skulle regeln förmodligen 
kanske dimensioneras upp ännu mer för att få plats med den isolering som krävs 
för att byggnaden ska bli tillräkligt energisnål.  

Vid dimensioneringen av innerväggar är det istället ljudkrav som styr 
tjockleken på väggarna. I de lägenhetsskiljande väggarna har vi valt att ha reglar 
med dimensionen 45x145 mm, trots att tryckkraften inte överstiger bärförmågan 
på en 45x120 mm regel, för att ljudkravet skall kunna uppfyllas. Kanske skulle en 
dubbelvägg med luftspalt i mitten behövas för att ytterligare förbättra 
ljudisoleringen. Vidare undersökningar av dimensionerande ljudkrav skulle 
behöva göras.  

Den förenklade takstolberäkningen gör även att takstolarna blir 
överdimensionerade. I beräkningen har lasten fördelats ut jämt på underbalken. I 
verkligheten förs mycket av krafterna via överramen ned till väggen på grund av 
balkens lutning.  

Vid en jämförelse av stål och trä som stommaterial så har stålet en högre 
bärförmåga för de dimensioner som valts. Stålregeln i ytterväggen med 
dimensionen 120/1,0 utnyttjar som max 40 procent av sin bärförmåga. Träregeln 
med dimensionen 45x120 mm utnyttjar 51,5 procent av sin bärförmåga. Den 
totala stålstommen med de valda dimensionerna klarar av att bära upp en tyngre 
påbyggnad an vad trästommen gör. Dessutom har stålet en lägre egentyngd. För 
den valda påbyggnaden väger stålstommen 8,72 ton mindre än trästommen. Dock 
är detta en relativt liten skillnad om man tittar på de krafter som hela 
träpåbyggnaden kommer ge. 

Stålstommen har alltså byggtekniska fördelar genom att ha en lägre 
egentyngd och en högre bärförmåga. 

FEM-analysen visar att den befintliga byggnaden mycket väl klarar en 
påbyggnad. Den vägg som är mest utsatt är den yttersta väggen. Detta är inte så 
förvånande eftersom den endast är 120 mm tjock och ligger på en gavel, vilket gör 
att momentet från plattan blir större. Den största kraften som väggen utsattes för 
var 2,54 MPa. Betongen i väggarna har tryckhållfastheten 7,42 MPa. Alltså 
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används endast 34,2 procent av betongens antagna kapacitet. Att huset har så goda 
marginaler när det gäller bärförmågan gör det möjligt att prova flera olika 
alternativ vid utformningen av påbyggnaden. Man behöver inte heller hålla sig till 
en våning utan möjlighet finns att bygga på med flera våningar som i förslaget 
med radhus. Dock kommer bärförmågan hos pålarna att bli ett problem vid val av 
flera våningar. I de gamla konstruktionsberäkningarna uppgavs det att pålarna 
redan använde 90 % av sin bärförmåga. Förmodligen överstiger lasten pålarnas 
bärförmåga långt innan betongväggarnas. Vidare undersökning behövs dock för 
att uttala sig om detta. 

Att man inte använt hela husets längd när man byggde de tidigare 
påbyggnaderna kan här konstateras inte bero på den befintliga byggnadens 
bärförmåga utan på andra skäl, som t ex arkitektoniska eller geotekniska. 

Kostnadskalkylen, där både material och arbetskostnad jämfördes för de två 
materialen, visade att trä skulle vara 13,4 % billigare än stommen med 
tunnplåtsprofiler. Detta verkar ganska rimligt. Stålet är dyrare men kräver å andra 
sidan ibland kortare arbetstid.  

Ofta är det kostnaden som styr materialvalet till stommen. I det här fallet 
skulle trä vara ett bra alternativ om man vill hålla nere kostnaden. Vid en 
påbyggnad med fler våningar kan däremot stålet vara ett lämpligare material, 
speciellt om marginalerna mellan lasten och byggnadens bärförmåga är små. 
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7. Avslutning 

7.1  Slutsatser 
Byggnaderna på Ferlinsgatan i Uppsala klarar en påbyggnad med stomme av både 
trä och stål med goda marginaler. Den befintliga stommen har även möjlighet att 
bära upp en påbyggnad med flera våningar. Det kommer nästan säkert att vara 
andra faktorer som begränsar hur omfattande påbyggnad som kan genomföras. 

I mindre hus kommer det ofta vara ljud- och energikrav som styr väggarnas 
tjocklek och inte bärförmågan. Så var även fallet här för de flesta av väggarna. 
Om huset skulle haft flera våningar som skulle dimensioneras så skulle även 
placeringen av väggarna som bär upp bjälklagen spela en stor roll.  

Eftersom många flerbostadshus är byggda på samma sätt som husen på 
Ferlinsgatan så finns det förmodligen ganska stora möjligheter för påbyggnader 
även för dessa. Att marginalerna är så goda tyder på att även om ett hus kanske 
inte har riktigt lika många bärande väggar, skulle det kanske fortfarande vara 
möjligt att stommen skulle klara av de laster som en påbyggnad innebär. Dock 
måste en varning utfärdas utfärdas för bärförmågan hos grunden. 

Stål och trä har olika fördelar när det gäller stomval för påbyggnaden. Stålet 
är både lättare och starkare medans trästommen är biligare. Att bygga i trä skulle i 
det här fallet spara in runt 185 000 kronor jämfört att bygga med stål. I Sverige är 
trä en stor industri och vanan att jobba med trä gör att arbetstiden blir effektivt 
använd. 

Att jobba med 5D och BIM för att mängda och göra kostnadskalkyler är ett 
mycket snabbt sätt att få fram mängder och kostnader. Att göra kalkyler för hand 
blir dyrare och tar mycket längre tid. Vi tror att kalkyler och mängdning på det här 
sättet kommer att ta över förr eller senare. Dessutom skulle man kanske kunna 
komma ifrån att mängdningar blir gjorda flera gånger som är fallet idag. Till 
exempel kan det bli gjort en gång vid anbudet och en gång till när inköpen ska 
börja genomföras. 

 

7.2  Fortsatta studier 
Innan en påbyggnad faktiskt skulle kunna byggas skulle en geoteknisk 
undersökning behöva utföras. Detta har inte tagits hänsyn till i detta arbete trots 
att det kan vara avgörande för om projektet kan genomföras. 
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Vilket byggnadssätt lämpar sig bäst vid påbyggnad, Prefab eller platsbyggt? På 
vilket sätt bör detta sedan genomföras? 

De sociala aspekterna för vad en påbyggnad skulle innebära för de hyresgäster 
som redan bor där är också av intresse att utreda. 
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9. Bilagor 
1. Väggarmering, ritning över bärande väggar 
2. Plan- och fasadritningar, befintlig byggnad 
3. Trädimensionering 
4. Ståldimensionering 
5. Vico resultat 

 



Bilaga 1 

Väggarmering, ritning over bärande väggar 









Bilaga 2 

Plan- och fasadritningar, befintlig byggnad 

 







Bilaga 3 

Trädimensionering 
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Bilaga 3 
 

Trä Dimensionering 

I detta kapitel görs överslags dimensionering av träkonstruktionen för påbyggnaden. Syftet 

med dimensioneringen är att kunna genomföra en kostnadskalkyl samt att kunna göra en 

mer korrekt lastnerräkning i den underliggande byggnaden.  

Förutsättningar 

Beräkningar utförs i brottgränstillstånd enligt eurocode 

Byggnaden är belägen i uppsala 

 

Givna data 

Klimatklass 2 

Säkerhetsklass 3 

Snözon 2 

Terrängtyp 3 

 

 

Tak 

Antaganden 

Eftersom lutningen på taket endast är 14 grader så har dimensioneringen gjorts som att 

taket vore platt och endast mindre justeringar har gjorts för att kompensera för lutningen. 

Vindlasten har även försummats. 

Övre takramen 

Vid dimensionering av övre takramen så är beräkningarna gjorda som en fritt upplagd balk 

där stagen fungerar som stöd. Ett antagande gjordes för dimensionen på reglarna och 

anpassades sedan om lasterna var för mycket. 

Beräkningsförutsättningar 

Överramen är uppbyggd av en 45*195 regel av konstruktions virke C24 

 

Takets uppbyggnad 

Profilerad plåt 0,07 kN/m2 

takpapp  0,02 kN/m2 

takpanel 23mm 0,138 kN/m2 

takstolar 
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Krafter på takstolarna 

Snölast 

Snölast 

            

S0  Snölastens grundvärde  

 Sk  Karaktäristiska snölasten 

Ct Termisk koefficient 

μ  Formfaktor för tak 

                         

Zoner för snölast på mark, S0 som med en sannolikhet av 
0,98 inte överskrids under ett år. Lasten är baserad på 
snödjupsmätningar från 148 st meteorologiska stationer 
kombinerad med tre olika, geo-grafiskt relaterade, 
densitetsvärden vid tiden för maximalt snödjup. 
 

Snölastens grundvärde  Lastreduktionsfaktor  
S0 (kN/m2)  Ψ  

2,0  0,7  

Källa : BFS 2010:2 BKR 13 

Ct är normalt = 1,0 

Värdet för μ berstämms beroende på fomen på taket 

samt dess lutning. I det här fallet är μ=0,8 

S0 tas ur snölastkarta på mark. Ψ är en 

lastreduktionsfaktor som används då snölast inte räknas som huvudlast. 

För Uppsala är värdet för snölast S0=2,0 kN/m2 och Ψ=0,7. 

                      

Per takstol 
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Egentyngd 

Vid framtagande av egentyngden togs även hänsyn till lutningens påverkan av längden. 

    Egentyngd 

             
    

        
 

                     
 

        
             

 

        ∑                       

                                         

 

                      

                                

 

Snölast som huvudlast 

Eftersom snölasten är den enda lasten blir den huvudlast. 

                 

    Dimensionerande utbredd last i kN/m 

    Total egentyngd i kN/m 

     Partialkoefficient för träsort, för konstruktions virke          

    Partialkoefficient för huvudlast        

Träbyggnad s.63 kap 5.3 

                                          

 

Last effekt 

Moment 

                        

Formelsamling, elementalfall för fritt upplagd med 4 stöd. 
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Tvärkraft 

                  

Formelsamling, elementalfall för fritt upplagd med 4 stöd. 

                             

 

Materialdata 

C24 

Böjhållafasthet:             

Skjuvhållfasthet:              

 

Erfoderlig dimmensionerande bärförmåga 

           

                          s.72 

  
      

 
 

            

            

    (
    

  
)      

                               

               

        

 

Kontroll av skjuvning 

        
  

   
 

                         s.89 
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    (
    

  
)      

                         s.89 

          

         

 

Stag 

Vid kontroll av stagen så är beräkningar gjorda för det längsta staget eftersom det där är störts risk 

för brott. 

Krafter på stag 

Tryck från ovanliggande tak:          

                                 

             

            

  
 

√  
          

Teroretisk knäcklängd med eulers fall 2.          

  
 

 
        

Ur Tabell 9.2 ur Träbyggnad s.104 får vi då att: 

          

Dimensionerande tryckbärförmåga 

             

              

    
    

  
     

         enligt            ur Träbyggnad s.74 
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Underram fall 1 

Vid dimensioneringen av den undre balken i fall 1 gjordes förenklingen att räkna balken som fritt 

upplagd på tre stöd eftersom det kommer bli det tyngsta lastfallet. Lasten räknades sedan ner som 

punktlaster från stagen. För att beräkna upplags krafterna så läknades lasten som en ljämt fördelad 

last. 

 

Höjd: 270mm 

Bredd: 90mm 

Längd:  12m 

Trä: GL32h 

 

                   

                          

                         

                                     

 

Upplagskrafter 

         fs 

              

 

         fs 

              

 

         fs  

              

Från formelsamling 
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Stödmoment 

Stödmomenten räknades ut genom att räkna krafterna från stagen som punktlaster och 

upplagskrafterna som räknats ut ovan. 

 

Stödmoment                 

 

Material data 

            

         

 

Erfoderlig dimensionerande bärförmåga 

            

  
    

 
  

             

 

                

    
    

  
     

         

          

 

                  

 

kontroll av skjuvning 
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Underram fall 2 

Vid dimensioneringen av den undre balken i fall 2 användes metoden för kontinuerliga balkar för att 

räkna ut upplagskrafter och moment. 

Kontinuerliga balkar 

 

 

   
  

   
(
   

 

 
 

            

  
  

            

  
    ) 

   
   

   
           

 

   
  
   

(
    

 

 
     ) 

   
   

   
            

      

   

   
           

   

   
            

              

            

 

Upplagskrafter 

       

       

Moment vid    motsols 

                 
    

 
      

           

            

            

                         θ1               θ2                

 

l1 5.4 

l2 1.2 

a1 2.4 

b1 3 

a2 4.8 

b2 0.6 

  P 4.03 

q 0.1458 
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Material 

Höjd: 270mm 

Bredd: 50mm 

Längd:  12m 

Trä: GL32h 

 

                   

                          

                        

                                    

 

Stödmoment  

             

 

Material data 

            

         

 

Erfoderlig dimensionerande bärförmåga 
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kontroll av skjuvning 
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Dimensionering av trä vägg 
Beräkningsförutsättningar 

De väggar som är utsatta för störst laster har valts. Två bärande innervägg och en bärande yttervägg. 

Antagen regel är k-virke K24 med dimensionen 45x120 och ett centrumavstånd på 600 mm 

Takstolarna har ett centrumavstånd på 1200 mm. snölasten förs alltså ner via varanan regel 

 

Ytterväggen 
 

Uppbyggnad 

Gips ……………………………….13mm    

Träregel + isolering……… 120mm 

Läkt + Isolering ….…………..45mm 

Gips …………………………….. 9 mm 

Fasadbeklädnad ………….  20 mm 

 

 

Snölast 

                       

Vindlast 

Vindlasten räknas fram genom träbyggnad avsnitt 5.2.5 

sid 57 

Referensvindhastigheten vref i m/s, dvs. 
medelvindhastighet under 
10 minuter på höjden 10 meter över markyta med 
råhetsparameter z0 = 0,05 och med upprepningstiden 50 
år. (BFS 2003:6). 
 
referenshastighetstryck 

              
  

Luftens densitet =   

Referensvindhastighet =   
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Karaktäristiskt hastighets tryck 

                

Exponeringsfaktor =        

                          

Vindlastens karaktäristiska värde 

         

Formfaktor = μ 

                          

 

För att få fram vindlast som påverkar regeln multipliceras Wk med reglarnas centrumavstånd 0,6 m 

                         

 

Egentyngd av vägg som påverkar regeln 

             

Längd = l 

Materialets Tunghet = γ 

Centrumavstånd = cc 

Materialtjocklek = t 

 

                                

                                

 

Egentygd för läkt och regel räknas ut genom att multiplicera arean med längden, antalet och 

tungheten 
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Egentyngd av tak 

                           

 

Lastbredd yttervägg = Ly 

Egentyngd tak-konstruktion = gktak 

                            

 

                             

 

Dimensionerande last  

Träbyggnad avsnitt 5.3.2 sid 63 

 

Snölast som huvudlast 

                               

              

 

Partialkoefficient för permanent last =    

Partialkoefficient för variabel last =    

Lastreduktionsfaktor för vind =    
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Vindlast som huvudlast 

                                   

           

 

Lastreduktionsfaktor för snö =    

 

                                               

                         

Dimensionerande lasteffekter 

 

Snö som huvudlast 

 

          

          
  

 
 

 

           

            
    

 
          

 

Vindlast som huvudlast 
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Tröghetsradie och slankhetstal 

Träboken avsnitt 9.2.1 sid 102 

   
  
 

 

  
 

√  
 

                   

  
     

√  
       

   
   

     
    

 

Dimensionerande tryckbärförmåga 

Träboken avsnitt 6.4.4 (ekvation 6.6) sid 76 

    (
    

  
)       

 

              

        

                                 

          

       

    (
   

   
)             kN 

NRd är större än både NEd1 och NEd2 

Dimensionerande momentbärförmåga 

Träboken avsnitt 9.3 sid 107 
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     (
    

  
)      

     (
   

   
)           

         
      

 
              

                                  

Dimensioneringsvilkor 

Träboken avsnitt 9.3 sid 107 

Snölast som huvudlast 

    

   
 

    

   
   

    

     
 

     

    
         

 

Vindlast som huvudlast 

    

   
 

    

   
   

 

    

     
 

     

    
         

Väggen klarar lasterna med både vind och snölast som huvudlaster. Väggen utnyttjar bara halva sin 

kapacitet och kan anses vara överdimensionerad, men eftersom isoleringen ska få plats låter vi ändå 

regel ha dimensionen 120x45  

 

Innervägg 1 

 

uppbyggnad 

 

Gips ……………………………….26mm 

Träregel + isolering……… 120mm 

Gips …………………………….. 26 mm 
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Egentyngd 

                                

                                   

                              

 

 

Väggen längs med korridoren utsätts för laster som kommer från en lastbredd på 3,025 m. Lastbredden 

är mindre än ytterväggens dessutom utsätts väggen inte för någon vindlast. Att räkna på lastbredden 

rakt av blir dock ej korrekt. Reglarna på ytterväggarna utsätts igentligen fören mindre kraft och 

innerstöden fören störe kraft om man ser lasterna som en jämt utbredd last. Därför jämnför vi också 

med takstolberäkningen där vi ser att innerväggen utsätts för en last på 13,46 kN och regeln på 120 x 

45 har en tryckbärförmåga på 36,3 kN.  Denna regel skulle alltså kunna dimensioneres ned en hel del 

men eftersom väggen ska kunna uppfylla ljudkrav behålls 120 regeln så isolering får plats. Ytterliga 

beräkningar är därför ej nödvändiga här. 

 

Innervägg 2 
 

uppbyggnad 

 

Gips ……………………………….26mm 

Träregel + isolering……… 145mm 

Gips …………………………….. 26 mm 

 

Egentyngd 

                                

                                   

                             

 

 

På grund av ljudkrav kommer denna vägg även bli lite tjockare än väggarna ut mot korridoren 

Här väljs k 24 145x45. 

Denna vägg är den som utsätts för mest krafter. Från takstols beräkningen får vi att väggen utsätts för 

en normalkraft på 26,58 kN. Till detta måste egentyngden adderas. Kraften blir alltså: 

                    



B3.18 
 

Vilket är mindre än bärförmågan på på 120 regelns 36,3 kN.Med en 145 regel är det alltså inga 

problem. 

 

Bjälklag 
 

Eftersom Bjälklaget vilar på ett 160 betongbjälklag har vi valt att lägga ett standardbjälklag ovanpå 

detta utan vidare dimensionering. Tillsammans med betongen blir bjälklaget ändå 

överdimmensionerat. Anldeningen att 220 reglar har valts är för att få plats med installation och vvs. 

 

 



Bilaga 4 

Ståldimensionering 

 



.

DIMstud - ett datorprogram för beräkning av tunnplåtsreglar med
slitsat liv. Lindab Profil AB Version 3.5 (c) 2007 Lindab Profil AB     18:08:20  06-02-2010
 ______________________________________________________________________________

  I n d a t a

 Projekt ................ regel innervägg 1

 Spännvidd .............. 2500  mm
 Fördelad last ..........   0,03  kN/m
                           
 Normalkraft  (exc=0)...   23,7 
 Temperaturskillnad 1,00* 0 °C Tvärsnittshöjd ...... ... 145 mm
 Säkerhetsklass .........   3 Upplagsbredd ........... 45 mm

   s c b t
 Övre del     C-fläns  20,0  15,0  40,0  0,930
 Undre del    C-fläns  20,0  15,0  46,0  0,930

A I ey ei fyk Ek mtrl
 Överfläns ..............  698E-1  232E+1  4,17  15,83  350  210000 S
 Underfläns .............  753E-1  240E+1  3,86  16,14  350  210000 S

 Slitsad livdel         Skivor ......... 2*12,5 2*12,5 
 Skjuvstyvhet slits .....  0,050 G Skjuvstyvhet ... 145 145 N/mm
 Skjuvhållfasthet slits .  18,0 N/mm Skruvar c/c .... 300 300 mm
 Bredd av slitsad del ...  68,0 mm Sidostöd ....... 0 0 mm

  R e s u l t a t RY 145/1,0

 Stöd  0  1 
 Fältmoment .............  0,02 kNm
 Upplagsreaktioner ...  0,03  0,03 kN
 Nedböjning .......... 0,1   0,1   0,1    (L/4  L/2  3L/4) mm

 Effektiv area (Aef/A) ..   överfläns 0,808 underfläns 0,765
 Sidoknäckpänning .....   överfläns 271 underfläns 272 N/mm²
 Knäckningslast ..........   böjknäckn 31,4 flänsknäckn 30,5 kN

 Utnyttjande av fördelad last, normalkraft samt temperaturskillnad
 _____________________________________________________________________________

 Övre delen i fält ...... -0,78
 Undre delen i fält ..... -0,75

 Skjuvning kärnan/livet .  0,02
 Upplagskraft ....  3,34  3,34
 _____________________________________________________________________________

 Max utnyttjande: böjning/böjknäckning 0,804
sido/flänsknäckning 0,779
skjuvning           0,017
ytterstöd avstyvning

 Max nedböjning: 20% av maxlast      0,0 = L/147518
60% av maxlast      0,1 = L/47529
100% av maxlast    0,1 = L/27531



.

DIMstud - ett datorprogram för beräkning av tunnplåtsreglar med
slitsat liv. Lindab Profil AB Version 3.5 (c) 2007 Lindab Profil AB     18:31:34  06-02-2010
 ______________________________________________________________________________

  I n d a t a

 Projekt ................ regel innervägg 1

 Spännvidd .............. 2500  mm
 Fördelad last ..........   0,03  kN/m
                           
 Normalkraft  (exc=0)...   11,7 
 Temperaturskillnad 1,00* 0 °C Tvärsnittshöjd ...... ... 145 mm
 Säkerhetsklass .........   3 Upplagsbredd ........... 45 mm

   s c b t
 Övre del     C-fläns  20,0  15,0  40,0  0,930
 Undre del    C-fläns  20,0  15,0  46,0  0,930

A I ey ei fyk Ek mtrl
 Överfläns ..............  698E-1  232E+1  4,17  15,83  350  210000 S
 Underfläns .............  753E-1  240E+1  3,86  16,14  350  210000 S

 Slitsad livdel         Skivor ......... 2*12,5 2*12,5 
 Skjuvstyvhet slits .....  0,050 G Skjuvstyvhet ... 145 145 N/mm
 Skjuvhållfasthet slits .  18,0 N/mm Skruvar c/c .... 300 300 mm
 Bredd av slitsad del ...  68,0 mm Sidostöd ....... 0 0 mm

  R e s u l t a t RY 120/1,0

 Stöd  0  1 
 Fältmoment .............  0,02 kNm
 Upplagsreaktioner ...  0,03  0,03 kN
 Nedböjning .......... 0,1   0,1   0,1    (L/4  L/2  3L/4) mm

 Effektiv area (Aef/A) ..   överfläns 0,808 underfläns 0,765
 Sidoknäckpänning .....   överfläns 271 underfläns 272 N/mm²
 Knäckningslast ..........   böjknäckn 31,4 flänsknäckn 30,5 kN

 Utnyttjande av fördelad last, normalkraft samt temperaturskillnad
 _____________________________________________________________________________

 Övre delen i fält ...... -0,39
 Undre delen i fält ..... -0,37

 Skjuvning kärnan/livet .  0,02
 Upplagskraft ....  3,34  3,34
 _____________________________________________________________________________

 Max utnyttjande: böjning/böjknäckning 0,431
sido/flänsknäckning 0,389
skjuvning           0,017
ytterstöd avstyvning

 Max nedböjning: 20% av maxlast      0,0 = L/148661
60% av maxlast      0,1 = L/48671
100% av maxlast    0,1 = L/28674



.

DIMstud - ett datorprogram för beräkning av tunnplåtsreglar med
slitsat liv. Lindab Profil AB Version 3.5 (c) 2007 Lindab Profil AB     17:54:45  06-02-2010
 ______________________________________________________________________________

  I n d a t a

 Projekt ................ regel yttervägg

 Spännvidd .............. 2500  mm
 Fördelad last ..........   0,24  kN/m
                           
 Normalkraft  (exc=0)...   7,7 
 Temperaturskillnad 1,00* 0 °C Tvärsnittshöjd ...... ... 120 mm
 Säkerhetsklass .........   3 Upplagsbredd ........... 45 mm

   s c b t
 Övre del     C-fläns  29,0  14,0  41,0  0,930
 Undre del    C-fläns  25,0  14,0  45,0  0,930

A I ey ei fyk Ek mtrl
 Överfläns ..............  781E-1  543E+1  6,17  22,83  350  210000 S
 Underfläns .............  781E-1  383E+1  4,89  20,11  350  210000 S

 Slitsad livdel         Skivor ......... 9 2*12,5 
 Skjuvstyvhet slits .....  0,040 G Skjuvstyvhet ... 130 145 N/mm
 Skjuvhållfasthet slits .  15,0 N/mm Skruvar c/c .... 300 300 mm
 Bredd av slitsad del ...  66,0 mm Sidostöd ....... 0 0 mm

  R e s u l t a t RY 120/1,0

 Stöd  0  1 
 Fältmoment .............  0,18 kNm
 Upplagsreaktioner ...  0,29  0,29 kN
 Nedböjning .......... 0,9   1,2   0,9    (L/4  L/2  3L/4) mm

 Effektiv area (Aef/A) ..   överfläns 0,725 underfläns 0,736
 Sidoknäckpänning .....   överfläns 268 underfläns 268 N/mm²
 Knäckningslast ..........   böjknäckn 30,4 flänsknäckn 30,3 kN

 Utnyttjande av fördelad last, normalkraft samt temperaturskillnad
 _____________________________________________________________________________

 Övre delen i fält ...... -0,36
 Undre delen i fält ..... -0,18

 Skjuvning kärnan/livet .  0,23
 Upplagskraft ....   st.   st.
 _____________________________________________________________________________

 Max utnyttjande: böjning/böjknäckning 0,403
sido/flänsknäckning 0,361
skjuvning           0,227
ytterstöd avstyvning

 Max nedböjning: 20% av maxlast      0,2 = L/11345
60% av maxlast      0,7 = L/3728
100% av maxlast    1,1 = L/2205



.

DIMstud - ett datorprogram för beräkning av tunnplåtsreglar med
slitsat liv. Lindab Profil AB Version 3.5 (c) 2007 Lindab Profil AB     15:45:40  05-29-2010
 ______________________________________________________________________________

  I n d a t a

 Projekt ................ stag

 Spännvidd .............. 1920  mm
 Fördelad last ..........   0,02  kN/m
                           
 Normalkraft  (exc=0)...   4,5 
 Temperaturskillnad 1,00* 0 °C Tvärsnittshöjd ...... ... 45 mm
 Säkerhetsklass .........   3 Upplagsbredd ........... 45 mm

   s c b t
 Övre del     C-fläns  22,5  14,0  41,0  1,420
 Undre del    C-fläns  22,5  14,0  45,0  1,420

A I ey ei fyk Ek mtrl
 Överfläns ..............  110E+0  443E+1  4,53  17,97  250  210000 S
 Underfläns .............  116E+0  454E+1  4,31  18,19  250  210000 S

 Slitsad livdel         Skivor ......... Inga Inga 
 Skjuvstyvhet slits .....  1,000 G Skjuvstyvhet ... 0 0 N/mm
 Skjuvhållfasthet slits .  150,0 N/mm Skruvar c/c .... 0 0 mm
 Bredd av slitsad del ...  0,0 mm Sidostöd ....... 0 0 mm

  R e s u l t a t FR 45/1,5

 Stöd  0  1 
 Fältmoment .............  0,01 kNm
 Upplagsreaktioner ...  0,02  0,02 kN
 Nedböjning .......... 0,1   0,2   0,1    (L/4  L/2  3L/4) mm

 Effektiv area (Aef/A) ..   överfläns 1,000 underfläns 1,000
 Sidoknäckpänning .....   överfläns 93 underfläns 105 N/mm²
 Knäckningslast ..........   böjknäckn 29,7 flänsknäckn 20,4 kN

 Utnyttjande av fördelad last, normalkraft samt temperaturskillnad
 _____________________________________________________________________________

 Övre delen i fält ...... -0,24
 Undre delen i fält ..... -0,15

 Skjuvning kärnan/livet .  0,00
 Upplagskraft ....  0,00  0,00
 _____________________________________________________________________________

 Max utnyttjande: böjning/böjknäckning 0,229
sido/flänsknäckning 0,241
skjuvning           0,002
ytterstöd 0,004

 Max nedböjning: 20% av maxlast      0,1 = L/33941
60% av maxlast      0,2 = L/11314
100% av maxlast    0,3 = L/6788



.

DIMstud - ett datorprogram för beräkning av tunnplåtsreglar med
slitsat liv. Lindab Profil AB Version 3.5 (c) 2007 Lindab Profil AB     16:50:51  06-02-2010
 ______________________________________________________________________________

  I n d a t a

 Projekt ................ underbalk 3 stöd

 Spännvidder ............ 6000 6000  mm
 Fördelad last ..........   0,10   0,10  kN/m
                           
 Koncentrerade laster ...  1,84  3,68  3,68  3,68  3,68  1,84 kN
 Läge från vänster ände . 1 2400 4800 7200 9600 12000

mm
Lastbredd ...............  50 mm

 Normalkraft  (exc=0)...   0,0 
 Temperaturskillnad 1,00* 0 °C Tvärsnittshöjd ...... ... 300 mm
 Säkerhetsklass .........   3 Upplagsbredd ........... 45/45 mm

   s c b t
 Övre del     C-fläns  150,0  27,0  80,0  2,400
 Undre del    C-fläns  150,0  27,0  90,0  2,400

A I ey ei fyk Ek mtrl
 Överfläns ..............  617E+0  146E+4  45,19  104,81  350  210000 S
 Underfläns .............  641E+0  150E+4  43,50  106,50  350  210000 S

 Slitsad livdel         Skivor ......... Inga Inga 
 Skjuvstyvhet slits .....  1,000 G Skjuvstyvhet ... 0 0 N/mm
 Skjuvhållfasthet slits .  75,3 N/mm Skruvar c/c .... 0 0 mm
 Bredd av slitsad del ...  0,0 mm Sidostöd ....... 0 0 mm

  R e s u l t a t C 300/2,5

 Stöd  0  1  2 
 Stödmoment .............     -7,33 kNm
 Fältmoment .............  4,56  4,56 kNm
 Upplagsreaktioner ...  3,86  11,86  3,86 kN
 Nedböjning ..........  3,0  3,0 mm

 Effektiv area (Aef/A) ..   överfläns 0,605 underfläns 0,597
 Sidoknäckpänning .....   överfläns 59 underfläns 74 N/mm²
 Knäckningslast ..........   böjknäckn 204,6 flänsknäckn 43,8 kN

 Utnyttjande av fördelad last, normalkraft samt temperaturskillnad
 _____________________________________________________________________________

 Övre delen över stöd ...     0,23
 Undre delen över stöd ..    -0,25

 Övre delen i fält ...... -0,84 -0,81
 Undre delen i fält ..... -0,09  0,03

 Skjuvning kärnan/livet .  0,26  0,09
 Upplagskraft ....  0,32  0,49  0,32
 _____________________________________________________________________________

 Max utnyttjande: böjning/böjknäckning 0,254
sido/flänsknäckning 0,838
skjuvning           0,263
ytterstöd 0,322
innerstöd 0,495

 Max nedböjning: 20% av maxlast      0,8 = L/7566
60% av maxlast      2,4 = L/2510
100% av maxlast    4,0 = L/1499





.

DIMstud - ett datorprogram för beräkning av tunnplåtsreglar med
slitsat liv. Lindab Profil AB Version 3.5 (c) 2007 Lindab Profil AB     17:02:51  06-02-2010
 ______________________________________________________________________________

  I n d a t a

 Projekt ................ underbalk 4 stöd

 Spännvidder ............ 5400 1200 5400  mm
 Fördelad last ..........   0,10   0,10   0,10  kN/m
                           
 Koncentrerade laster ...  3,68  7,36  7,36  7,36  7,36  3,68 kN
 Läge från vänster ände . 1 2400 4800 7200 9600 12000

mm
Lastbredd ...............  50 mm

 Normalkraft  (exc=0)...   0,0 
 Temperaturskillnad 1,00* 0 °C Tvärsnittshöjd ...... ... 300 mm
 Säkerhetsklass .........   3 Upplagsbredd ........... 45/45 mm

   s c b t
 Övre del     C-fläns  150,0  27,0  80,0  2,400
 Undre del    C-fläns  150,0  27,0  90,0  2,400

A I ey ei fyk Ek mtrl
 Överfläns ..............  617E+0  146E+4  45,19  104,81  350  210000 S
 Underfläns .............  641E+0  150E+4  43,50  106,50  350  210000 S

 Slitsad livdel         Skivor ......... Inga Inga 
 Skjuvstyvhet slits .....  1,000 G Skjuvstyvhet ... 0 0 N/mm
 Skjuvhållfasthet slits .  75,3 N/mm Skruvar c/c .... 0 0 mm
 Bredd av slitsad del ...  0,0 mm Sidostöd ....... 0 0 mm

  R e s u l t a t C 300/2,5

 Stöd  0  1  2  3 
 Stödmoment .............     -8,37 -8,37 kNm
 Fältmoment .............  8,29 -8,35  8,29 kNm
 Upplagsreaktioner ...  7,30  11,69  11,68  7,30 kN
 Nedböjning ..........  5,0 -0,4  5,0 mm

 Effektiv area (Aef/A) ..   överfläns 0,605 underfläns 0,597
 Sidoknäckpänning .....   överfläns 114 underfläns 139 N/mm²
 Knäckningslast ..........   böjknäckn 213,4 flänsknäckn 84,8 kN

 Utnyttjande av fördelad last, normalkraft samt temperaturskillnad
 _____________________________________________________________________________

 Övre delen över stöd ...     0,26  0,26
 Undre delen över stöd ..    -0,29 -0,29

 Övre delen i fält ...... -0,65  0,26 -0,65
 Undre delen i fält .....  0,35 -0,56  0,34

 Skjuvning kärnan/livet .  0,26  0,26  0,16
 Upplagskraft ....  0,61  0,49  0,49  0,61
 _____________________________________________________________________________

 Max utnyttjande: böjning/böjknäckning 0,346
sido/flänsknäckning 0,864
skjuvning           0,259
ytterstöd 0,609
innerstöd 0,488

 Max nedböjning: 20% av maxlast      1,3 = L/4207
60% av maxlast      3,9 = L/1394
100% av maxlast    6,5 = L/831
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Inställningar

 

Produkter: Lättbalk Z Norm: Svensk Standard

Land: Sverige

Säkerhetsklass: 3

 

Förutsättningar

 

Profil: Z 100

Statiskt system: Kontinuerlig

Tillverkningsland: Sverige

Sidostöd: Övre flänsen

Byggplåt   Profil: LTP 20   Tjocklek: 0,4

 

Skruv

 

Avstånd: en varannan vågdal

Typ   Byggplåt: 4,8   Överlapp: 5,5   Upplag: 5,5

 

Parametrar för nedböjningskontroll

 

Fält: L / 150

Konsol: L / 150

Nedböjningskontroll: Standard

 

Resultat (enkel)

 

ULS: 80%

SLS: 0%

 



 

Geometri

 

Nr. Upplag Fält Skarv st

Position Typ Bredd L1 L2 Längd Tjockl. 1 Tjockl. 2 Tj.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

 

1 0 H 45 - - 1200 1,2 - -

2 1200 C 45 - - 1200 1,2 - -

3 2400 H 45 - - -

 

Laster

 

Nr. Typ Startpkt. Slutpkt. Startint. Slutint. Bredd ULS/SLS

 

1 U 2,88 ULS



 

(DIMroof 3.4 - Noname  2/2)

 

Resultat

 

Nr. Fält Upplag Överlapp Punktlast

Nedböjning Moment Normalkraft Moment Upplagsreaktion Tvärkraft Normalkraft Vänster Höger Moment Kraft

Nedb. Lim Act Res Act Res Act Res Act Res Act Res Act Res Act Res Act Res Act Res Act Res

[mm] [kNm] [kN] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [kN]

  

Single

 

- - 0,29 2,32 - -

- - 0,29 2,32 - -

1 0,00 - 1,30 2,71 1,30 12,77 - - - - - -

2 -0,52 -2,32 4,32 5,42 2,16 12,77 - - - - - -

3 0,00 - 1,30 2,71 1,30 12,77 - - - - - -

  

Beam#6

 

- - 0,19 2,32 - -

- - 0,19 2,32 - -

1 0,00 - 0,86 2,71 0,86 12,77 - - - - - -

2 -0,35 -2,32 2,88 5,42 1,44 12,77 - - - - - -

3 0,00 - 0,86 2,71 0,86 12,77 - - - - - -



 

Snowpocket
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1200 200

6000

m1=1,00 m2=1,00 m3=1,00

s=600

 

Default distance between Z beams: 1200mm

 

Geometry

 

Nr. Läge [mm] Avstånd [mm]

 

1 200 800

2 1000 1200

3 2200 1200

4 3400 1200

5 4600 1200

6 5800
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DIMstud - ett datorprogram för beräkning av tunnplåtsreglar med
slitsat liv. Lindab Profil AB Version 3.5 (c) 2007 Lindab Profil AB     15:31:02  05-29-2010
 ______________________________________________________________________________

  I n d a t a

 Projekt ................ över balk

 Spännvidder ............ 2000 2000 2000  mm
 Fördelad last ..........   3,03   3,03   3,03  kN/m
                           
 Normalkraft  (exc=0)...   0,0 
 Temperaturskillnad 1,00* 0 °C Tvärsnittshöjd ...... ... 120 mm
 Säkerhetsklass .........   3 Upplagsbredd ........... 45/45 mm

   s c b t
 Övre del     C-fläns  60,0  14,0  41,0  1,420
 Undre del    C-fläns  60,0  14,0  45,0  1,420

A I ey ei fyk Ek mtrl
 Överfläns ..............  163E+0  591E+2  16,50  43,50  350  210000 S
 Underfläns .............  169E+0  606E+2  15,95  44,05  350  210000 S

 Slitsad livdel         Skivor ......... Inga Inga 
 Skjuvstyvhet slits .....  1,000 G Skjuvstyvhet ... 0 0 N/mm
 Skjuvhållfasthet slits .  142,0 N/mm Skruvar c/c .... 0 0 mm
 Bredd av slitsad del ...  0,0 mm Sidostöd ....... 0 0 mm

  R e s u l t a t FR 120/1,5

 Stöd  0  1  2  3 
 Stödmoment .............     -1,21 -1,21 kNm
 Fältmoment .............  0,97  0,30  0,97 kNm
 Upplagsreaktioner ...  2,42  6,66  6,66  2,42 kN
 Nedböjning ..........  2,1  0,2  2,1 mm

 Effektiv area (Aef/A) ..   överfläns 0,731 underfläns 0,737
 Sidoknäckpänning .....   överfläns 114 underfläns 131 N/mm²
 Knäckningslast ..........   böjknäckn 67,0 flänsknäckn 27,2 kN

 Utnyttjande av fördelad last, normalkraft samt temperaturskillnad
 _____________________________________________________________________________

 Övre delen över stöd ...     0,34  0,34
 Undre delen över stöd ..    -0,33 -0,33

 Övre delen i fält ...... -0,64 -0,21 -0,64
 Undre delen i fält .....  0,40  0,13  0,40

 Skjuvning kärnan/livet .  0,33  0,33  0,12
 Upplagskraft ....  0,52  0,72  0,72  0,52
 _____________________________________________________________________________

 Max utnyttjande: böjning/böjknäckning 0,400
sido/flänsknäckning 0,643
skjuvning           0,330
ytterstöd 0,522
innerstöd 0,717

 Max nedböjning: 20% av maxlast      0,6 = L/3497
60% av maxlast      1,7 = L/1166
100% av maxlast    2,9 = L/699



Bilaga 5 

Vico resultat 

 



VarianceCost Plan Version 2Cost Plan Version 1

PriceUnitQuantityTargetPriceUnitQuantityTargetPriceUnitQuantityDescriptionCode

,00,001384451,391,001384451,391,00Stål002

,00-,00842586,89-1,00842586,89-1,00Stomme1

,00-,00496217,78-389,73496217,78-389,73YV111

,00-,00101,20-1,00101,20-1,00Hakställning (2 mån)111

,00-,006,00-1,006,00-1,000,20 plastfolie1110

,00-,0026,63-1,0026,63-1,00tidentid

,00-,0029,45-1,0029,45-1,0013 gipsskiva hård1111

,00-,0095,85-1,0095,85-1,00tidentid

,00-,0033,10-1,0033,10-1,00SKY golv-takskena1112

,00-,0053,25-1,0053,25-1,00tidentid

,00-,0075,00-1,0075,00-1,0022 profilspontad panel112

,00-,00213,00-1,00213,00-1,00tidentid

,00-,0016,65-1,0016,65-1,0028x70 läkt c600113

,00-,0047,93-1,0047,93-1,00tidentid

,00-,0023,35-1,0023,35-1,009 gipsskiva vindskydd114

,00-,0069,23-1,0069,23-1,00tidentid

,00-,006,30-1,006,30-1,00H-profil för gipsskiva115

,00-,005,33-1,005,33-1,00tidentid

,00-,0017,60-1,0017,60-1,0045 mineralullsskiva-37116

,00-,0037,28-1,0037,28-1,00tidentid

,00-,0025,35-1,0025,35-1,00R45 stålregel c 600117

,00-,0095,85-1,0095,85-1,00tidentid

,00-,0039,25-1,0039,25-1,00120 mineralullsskiva-37118

,00-,0042,60-1,0042,60-1,00tidentid



,00-,00101,25-1,00101,25-1,00RY 145-1,2 c600119

,00-,00111,83-1,00111,83-1,00tidentid

,00-,00144687,13-164,44144687,13-164,44IV112

,00-,0046,60-1,0046,60-1,0013+13 gipskiva121

,00-,00170,40-1,00170,40-1,00tidentid

,00-,00101,25-1,00101,25-1,00RY 145-1,2 c600122

,00-,00111,83-1,00111,83-1,00tidentid

,00-,002,55-1,002,55-1,00GPD 70/100 polyetenduk123

,00-,0015,98-1,0015,98-1,00tidentid

,00-,0011,50-1,0011,50-1,00Akustisk fogmassa-37124

,00-,0053,25-1,0053,25-1,00tidentid

,00-,0053,70-1,0053,70-1,00145 mineralullsskiva125

,00-,0042,60-1,0042,60-1,00tidentid

,00-,0046,60-1,0046,60-1,0013+13 gipsskiva126

,00-,00170,40-1,00170,40-1,00tidentid

,00-,00,00-,00,00-,00SKY golv-takskena127

,00-,0053,25-1,0053,25-1,00tidentid

,00-,00201681,98-223,27201681,98-223,27IV213

,00-,0033,10-1,0033,10-1,00SKY golv-takskena127

,00-,0053,25-1,0053,25-1,00tidentid

,00-,0046,60-1,0046,60-1,0013+13 gipskiva131

,00-,00170,40-1,00170,40-1,00tidentid

,00-,00101,25-1,00101,25-1,00RY 145-1,2 c600132

,00-,00111,83-1,00111,83-1,00tidentid

,00-,002,55-1,002,55-1,00GPD 70/100 polyetenduk133

,00-,0015,98-1,0015,98-1,00tidentid



,00-,0011,50-1,0011,50-1,00Akustisk fogmassa-37134

,00-,0053,25-1,0053,25-1,00tidentid

,00-,0044,00-1,0044,00-1,00120 mineralullsskiva135

,00-,0042,60-1,0042,60-1,00tidentid

,00-,0046,60-1,0046,60-1,0013+13 gipsskiva136

,00-,00170,40-1,00170,40-1,00tidentid

,00-,00236381,19-1,00236381,19-1,00Tak2

,00-,00157641,73-37,17157641,73-37,17Takstol22

,00-,00373,10-1,00373,10-1,00GFR 120 förstärkningsregel221

,00-,00670,95-14,00670,95-14,00tidentid

,00-,00497,28-1,00497,28-1,00GFR 45 förstärkningsregel222

,00-,00340,80-8,00340,80-8,00tidentid

,00-,002400,00-1,002400,00-1,00C 300-2,5223

,00-,00766,80-12,00766,80-12,00tidentid

,00-,0078739,46-14,1378739,46-14,13Takstol starkare23

,00-,0026,65-1,0026,65-1,00GFR 120 förstärkningsregel221

,00-,00670,95-14,00670,95-14,00tidentid

,00-,0031,08-1,0031,08-1,00GFR 45 förstärkningsregel222

,00-,00340,80-8,00340,80-8,00tidentid

,00-,004800,00-1,004800,00-1,00C 300-2,5223

,00-,00766,80-12,00766,80-12,00tidentid

,00-,00305483,31-695,45305483,31-695,45Bjälklag3

,00-,0055,90-1,0055,90-1,0022 spånskiva31

,00-,00117,15-1,00117,15-1,00tidentid

,00-,00,00-1,00,00-1,00Riktning golvbjälkar32

,00-,0037,28-1,0037,28-1,00tidentid



,00-,0090,64-1,0090,64-1,00C200-1,5 lättbalk c60034

,00-,0088,75-1,6788,75-1,67tidentid

,00-,0017,60-1,0017,60-1,0045 mineralullsskiva -3735

,00-,0031,95-1,0031,95-1,00tidentid



VarianceCost Plan Version 2Cost Plan Version 1

PriceUnitQuantityTargetPriceUnitQuantityTargetPriceUnitQuantityDescriptionCode

,00,001199267,601,001199267,601,00Trä001

,00-,00774412,89-1,00774412,89-1,00Stomme1

,00-,00434633,38-389,73434633,38-389,73YV111

,00-,00101,20-1,00101,20-1,00Hakställning (2 mån)111

,00-,006,00-1,006,00-1,000,20 plastfolie1110

,00-,0026,63-1,0026,63-1,00tidentid

,00-,0029,45-1,0029,45-1,0013 gipsskiva hård1111

,00-,0095,85-1,0095,85-1,00tidentid

,00-,0075,00-1,0075,00-1,0022 profilspontad panel112

,00-,00213,00-1,00213,00-1,00tidentid

,00-,0016,65-1,0016,65-1,0028x70 läkt c600113

,00-,0047,93-1,0047,93-1,00tidentid

,00-,0023,35-1,0023,35-1,009 gipsskiva vindskydd114

,00-,0069,23-1,0069,23-1,00tidentid

,00-,006,30-1,006,30-1,00H-profil för gipsskiva115

,00-,005,33-1,005,33-1,00tidentid

,00-,0017,60-1,0017,60-1,0045 mineralullsskiva-37116

,00-,0037,28-1,0037,28-1,00tidentid

,00-,0017,10-1,0017,10-1,0045x45 läkt c 600117

,00-,0047,93-1,0047,93-1,00tidentid

,00-,0039,25-1,0039,25-1,00120 mineralullsskiva-37118

,00-,0042,60-1,0042,60-1,00tidentid

,00-,0048,48-1,0048,48-1,0045x120 reglar c600119

,00-,00149,10-1,00149,10-1,00tidentid



,00-,00165263,09-200,92165263,09-200,92IV112

,00-,0046,60-1,0046,60-1,0013+13 gipskiva121

,00-,00170,40-1,00170,40-1,00tidentid

,00-,0059,85-1,0059,85-1,0042x145 reglar k24 c600122

,00-,00143,78-1,00143,78-1,00tidentid

,00-,002,55-1,002,55-1,00GPD 70/100 polyetenduk123

,00-,0015,98-1,0015,98-1,00tidentid

,00-,0011,50-1,0011,50-1,00Akustisk fogmassa-37124

,00-,0053,25-1,0053,25-1,00tidentid

,00-,0053,70-1,0053,70-1,00145 mineralullsskiva125

,00-,0047,93-1,0047,93-1,00tidentid

,00-,0046,60-1,0046,60-1,0013+13 gipsskiva126

,00-,00170,40-1,00170,40-1,00tidentid

,00-,00174516,42-223,27174516,42-223,27IV213

,00-,0046,60-1,0046,60-1,0013+13 gipskiva131

,00-,00170,40-1,00170,40-1,00tidentid

,00-,0049,95-1,0049,95-1,0042x120 reglar c600 k24132

,00-,00127,80-1,00127,80-1,00tidentid

,00-,002,55-1,002,55-1,00GPD 70/100 polyetenduk133

,00-,0015,98-1,0015,98-1,00tidentid

,00-,0011,50-1,0011,50-1,00Akustisk fogmassa-37134

,00-,0053,25-1,0053,25-1,00tidentid

,00-,0044,00-1,0044,00-1,00120 mineralullsskiva135

,00-,0042,60-1,0042,60-1,00tidentid

,00-,0046,60-1,0046,60-1,0013+13 gipsskiva136

,00-,00170,40-1,00170,40-1,00tidentid



,00-,00147773,58-1,00147773,58-1,00Tak2

,00-,00116230,00-37,17116230,00-37,17Takstol22

,00-,00373,10-1,00373,10-1,0045x195 k24221

,00-,00745,50-14,00745,50-14,00tidentid

,00-,00211,20-1,00211,20-1,0045x95 k24222

,00-,00426,00-8,00426,00-8,00tidentid

,00-,001200,00-1,001200,00-1,0045x270 limträbalk223

,00-,00766,80-12,00766,80-12,00tidentid

,00-,0031543,59-14,1331543,59-14,13Takstol23

,00-,00373,10-1,00373,10-1,0045x195 k24221

,00-,0053,25-1,0053,25-1,00tidentid

,00-,00211,20-1,00211,20-1,0045x95 k24222

,00-,0053,25-1,0053,25-1,00tidentid

,00-,001200,00-1,001200,00-1,0045x270 limträbalk223

,00-,00766,80-12,00766,80-12,00tidentid

,00-,00277081,13-695,45277081,13-695,45Bjälklag3

,00-,0055,90-1,0055,90-1,0022 spånskiva31

,00-,00117,15-1,00117,15-1,00tidentid

,00-,00,00-1,00,00-1,00Riktning golvbjälkar32

,00-,0037,28-1,0037,28-1,00tidentid

,00-,0049,80-1,0049,80-1,0045x220 bjälkar k12 c60034

,00-,0088,75-1,6788,75-1,67tidentid

,00-,0017,60-1,0017,60-1,0045 mineralullsskiva -3735

,00-,0031,95-1,0031,95-1,00tidentid
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