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The wind load represents the biggest of the horizontal loads when calculating the
stability of a building. It is important to design the building for this load so it does not
tip over. How the wind load is distributed on the stabilizing walls can be calculated in
different ways. In this report some of these methods are investigated. In those
different calculations the walls take different amount of loads depending on their
stiffness, placement or length etc. A reference house was used to appreciate which
calculation method gives the best result.
In method 1 the stiffness ratio between the floor and the walls decides how the
distribution should be made. If the floor is stiffer than the walls, case 1, the loads are
distributed to the walls depending on their stiffness. Stiffer wall means more loads.
But if the walls are stiffer than the floor, case 2, the load will distributed on the walls
like a beam on fixed supports. If the walls and the floor have relatively the same
stiffness, case 3, the load will be distributed proportionally to the section of the
facades carried by the walls.
Method 2 is a simplified method where only the length of the wall decides how much
load it will take. The longer the wall the more loads it will get.
The reference house is then put into a computer based program, FEM-Design, where
every floor in each direction is calculated one by one. This method is considered the
most correct method in this report, and therefore the results from the other
methods compared by this one to check their correctness.
The results from the reference house show that one of the ways to calculate is more
accurate than the others when compared to the model from FEM-Design. One of the
cases from method 1 seems to be the most correct way to calculate, but it is not the
same case as the one using the recommended method based on the stiffness ratio.
Furthermore, the report shows that none of these methods reflect the realistic
distribution fairly enough. They are all missing some aspect that should be into
consideration. In method 1, case 1, the distance between the point of application of
the force and the wall are not considered. And for case 2 and 3, method 1, the
properties of the walls are not taken into account in the calculation. The results show
that both the distance to the point of application of the force and the walls properties
have a big impact on the wind load distribution.
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SAMMANFATTNING
Vid beräkning av stabiliteten för en byggnad är det framförallt vindlasten som har störst
påverkan och är därmed viktig att ta hänsyn till vid dimensionering. Hur vindlasten
fördelas på de stabiliserande väggarna och ned till grunden kan beräknas med olika
metoder. I följande rapport undersöks några av metoderna att beräkna fördelningen på. I de
olika beräkningssätten tar väggarna olika mycket last beroende på väggens styvhet,
placering eller längd till exempel. Ett referenshus användes för att uppskatta vilket av
beräkningssätten som ger det bästa resultatet.
Metod 1 innebär att styvhetsförhållandet mellan vägg och bjälklag bestämmer hur
fördelningen ska gå till. När bjälklaget har en större styvhet än väggen, fall 1, fördelar sig
vindlasten beroende på väggarnas styvhet, där styvare vägg innebär mer last. Om väggarna
istället är styvare än bjälklaget, fall 2, fördelas lasten till väggarna som en balk upplagd på
fasta stöd. Har bjälklaget och väggen en relativt lika styvhet, fall 3, anses lasten fördelas
beroende på hur stor andel av fasaden väggen tar upp.
Metod 2 är en förenklad metod där enbart väggarnas längd bestämmer hur mycket last en
vägg tar, en längre vägg tar mer last.
Referenshuset läggs sedan in i ett datorprogram, FEM-design, där varje våningsplan och
riktning beräknas för sig. I det här arbetet anses denna metod ge det mest korrekta svaret.
De andra metoderna jämförs sedan med resultatet från FEM.
I resultatet för referenshuset visar det sig att det ena sättet att beräkna på stämmer bättre
överens med FEM-modellen än det andra. Ett av fallen från metod 1 visar sig vara det som
ger det minst avvikande resultatet, dock är det inte samma fall som huset
rekommenderades att beräknas i enligt metodens kriterier gällande styvhetsförhållande
mellan vägg och bjälklag.
Vidare visar rapporten att ingen av metoderna speglar verkligheten speciellt bra. De saknar
alla någon del som är viktigt för beräkningens korrekthet. I metod 1, fall 1, tas ingen
hänsyn till väggens avstånd till kraften. Och för fall 2 och 3 spelar inte väggens egenskaper
någon roll för beräkningen. Resultatet visar att både kraftens angreppspunkt och väggen
egenskaper har en stor inverkan på vindlastfördelningen.
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1.1

INLEDNING

Bakgrund

Det finns ett flertal olika teorier om hur vindlasten ska fördelas över en byggnad på de
stabiliserande delarna, vid beräkningar. Teorierna baseras på beräkningar med fokus på något
eller några parametrar som till exempel styvhetsförhållanden, längder, placeringar etcetera.
Ofta blir byggnader överdimensionerade och förankringar och stag sätts in i onödan.
Under följande arbete undersöks några av metoderna för att beräkna fördelningen av
vindlasten. Resultaten jämförs med datorberäkning gjord med Finita elementmetoden (FEM),
för att se vilken som stämmer bäst överens med det sistnämnda.

Ett arbete som använts som bakgrundsstudie till denna rapport är: Stomstabilisering av
prefabricerade betonghus. [1] I det examensarbetet undersöktes fördelningen av vindlasten på
ett prefabricerat betonghus. Där testades metod 1 med lite olika sätt att beräkna de olika fallen
i metoden på. I rapporten kom de fram till att fall 1 i metod 1 var det som gav det bästa
resultatet då de jämfördes med FEM-Design. Huset i den rapporten blev rekommenderat att
beräknas i fall 3, detta resultat stämde dock inte bra överrens med FEM. Det konstaterades att
metod 1, fall 1 var det beräkningssätt som var mest pålitligt. Dock undersöktes ej bristerna
med att beräkna enligt detta fall, eller något av de andra fallen, och hur beräkningarna skulle
kunna förändras för att ge ett bättre resultat. [1]

1.2

Syfte

Syftet med examensarbetet är att kunna beräkna stabilitet på ett sådant sätt att de aspekter som
idag inte tas hänsyn till medräknas, samt att se hur vindlasterna faktiskt fördelar sig över
konstruktionens bärande delar. Vidare, gäller att ta reda på vilken av metoderna som är mest
korrekt eller om det är en kombination av dessa som ger bäst resultat. Samt att med hjälp av
ny kunskap inom ämnet kunna bidra till att undvika överdimensionering eller onödiga
förankringar av byggnader.
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1.3

Mål

Målet med arbetet är att ta fram en mall eller beräkningsgång för att effektivisera och förenkla
beräkningarna av vindlastens fördelning.
Ett delmål är att få djupare kunskap i att beräkna vindlasternas faktiska inverkan på en
byggnad.

1.4

Metod

Arbetet inleds med en litteraturstudie där nuvarande beräkningsmetoder och aktuell forskning
studeras. Metoderna analyseras och testas på ett referenshus för att uppskatta vilken skillnad
de ger upphov till i beräkningsresultat. Resultat från de valda metoderna sammanställs och
analyseras för att ge svar på vilken beräkningsmetod som är mest tillförlitlig.

1.5

Frågeställning



Hur fördelar sig vindlasten från bjälklaget till de olika väggarna?



Vilket antagande om fördelningen leder till det noggrannaste resultatet?



Kan fördelningen beräknas på ett enklare sätt?

1.6


Avgränsningar
Dimensionering av bjälklag och väggar sker inte i form av kontroll av tjocklek och
armeringsmängd etcetera. Utan fokus ligger endast på beräkning av den horisontala
lastens fördelning.



På grund av tidsbrist har inte vindlasten som påverkar taket tagits med i
beräkningarna. Då det är skillnaden mellan metoderna som jämförs, är detta inget som
påverkar resultatet som helhet.



Den inre vindlasten beräknas ej då den på ett bostadshus inte ger så stor inverkan då
referensbyggnaden anses vara relativt tät. Detta gäller för byggnader utan alltför stora
öppningar.
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Inverkan av snedställning för horisontallasten beräknas ej.



Kontroll om huset klarar sig mot glidning och stjälpning på grund av horisontallasten
kontrolleras ej.



1.7


Ingen inverkan av grundläggningen tas hänsyn till i beräkningarna.

Förenklingar och antaganden
Inverkan av egentyngd, snölast samt nyttiglast beräknas inte då de ej bidrar i resultatet
av vindlasten.



Vindlasten beräknas endast från ett håll i x-led och ett håll i y-led. Vid korrekt
beräkning bör vindlasten beräknas från fler håll och vinklar samtidigt för att ta fram
den värsta kombinationen. Det är dock ett avancerat arbete som kräver många
ekvationer och har därför förenklats för att spara tid.



Schakten vid hiss och trappa försummas för att enklare kunna räkna på fördelningen
av vindlasten genom bjälklaget.

3

2

STABILITET OCH VINDLAST

Grunden i att beräkna stabilitet går ut på att se om byggnaden har ett system som klarar av att
hålla emot horisontallasternas inverkan. Hela systemet i sig ska vara dimensionerat för
inverkan av byggnadens egentyngd, snölast, nyttig last och vindlast. I denna rapport ligger
fokus på den horisontella lasten vindlast. Vindlasten tas upp av byggnadens fasad som sedan
förs till bjälklagen och vidare till de stomstabiliserande väggarna. Väggarna ska i sin tur klara
av att föra ned lasterna till marken utan att byggnaden stjälper. För att beräkna stjälpningen
behövs ett värde på byggnadens egentyngd och ett värde på den horisontala lasten. Momentet
som skapas av horisontallasten gör att byggnaden vill stjälpa, då gäller det att den vertikala
lasten från byggnaden är tillräckligt stor så att detta inte sker, se figur 2.1. Inverkan av
byggnadens egentyngd beräknas med lastkombinationen EQU där vindlasten sätts till
huvudlast och egentyngden beräknas som gynnsam, enligt ekvation 2.1. Med ekvationen EQU
ses byggnaden på som en stel kropp där den statiska jämnvikten kontrolleras. [2]
𝑞𝐺𝑘𝐸𝑄𝑈 = 𝛶𝑑 0,9𝐺𝑘,𝑖𝑛𝑓 + 𝛶𝑑 1,5𝑄𝑘

Figur 2.1

2.1

Ekvation 2.1

Stjälpning vid byggnad som stel kropp

Stabilisering med skivor, fackverk och ramar

Horisontallaster innefattar framförallt vindlasterna men det skapas även en horisontallast ifrån
snedställningen. Snedställning uppstår på grund av att pelare och väggar inte är helt raka.
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Det finns främst tre principer för stabilisering av konstruktioner, som är skivor, fackverk och
ramar. Vid var och en av dessa tre fördelar sig vindlasten olika mellan delarna, vilket beskrivs
nedan. [2]

2.1.1

Skivor

Skivor är byggnadsdelar som taket, bjälklaget och väggarna. Bjälklaget tar krafterna som en
skiva i sitt eget plan och för sedan krafterna vidare till väggarna som verkar som vertikala
skivor. [2]

Figur 2.2 Stabilisering med skivor

Vid stabilisering med skivor behöver det finnas minst tre vertikala skivor och alla får inte vara
parallella utan de måste finnas minst en i vardera riktning då lasten kan komma ifrån flera
håll. Ju fler stabiliserande skivor det finns desto bättre för stabiliseringen. Dessutom är det
mest optimalt om de är placerade symmetriskt på båda sidor om byggnadens centrum. Är
detta inte fallet kan det skapas en rotation i byggnaden. Det är då viktigt att det finns skivor på
båda sidor om lastcentrum så att de kan ta kraft i båda riktningar och på så sätt motverka
rotationen. Skivorna får heller inte vara placerade så att de skär varandras plan, då de i ett
sådant fall inte kan motverka rotationskraften, se figur 2.4. [2]

Figur 2.3 Exempel på korrekt placering av stabiliserande skivor
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Figur 2.4 Exempel på felaktig placering av stabiliserande skivor

2.1.2

Fackverk

Ett fackverk skapas med strävor mellan pelare och balkar. Strävorna skapar trianglar som tar
upp de drag- och tryckkrafter som skapas av horisontallaster. Antingen placeras bara en stäva
mellan pelarna, denna strävan måste då kunna ta både drag och tryck då lasten kan komma
från båda hållen. Annars placeras två strävor mellan pelarna i ett kryss, även kallat vindkryss.
Stävorna behöver då inte dimensioneras för tryck då de turas om att verka beroende på vilket
håll den horisontella kraften kommer ifrån. [2]

Figur 2.5

2.1.3

Fackverk med drag och trycksträva samt fackverk med dragsträvor

Ramar

Vid ett ramverk förs de vertikala krafterna från takbalken och tas upp som moment i
knutpunkterna för att sedan föras ned genom pelarna till grunden. Det är framförallt två typer
av ramverk som används. De är tvåledsramens och treledsramen, se figur 2.6. För
treledsramen krävs det att hörnen är momentstyva för att konstruktionen skall vara stabil. [2]
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Figur 2.6

2.2

Två- respektive treledsram

Val av stomsystem beroende på byggnadshöjd

I figur 2.7 kan sambandet mellan stomsystem och höjden på konstruktionen ses. Ju högre
byggnaden är desto mer komplext stomsystem erfordras. Vid flervåningshus kombineras
systemen för att klara stabiliteten. Det är vanligt att stabilisera högre byggnader genom att
bygga torn med skivor runt hisschaktet se figur 2.8, men detta behöver ofta kompletteras med
fler skivor, fackverk eller ramar.
Vid mycket höga byggnader måste även hänsyn tas till jordbävningslaster. Även vindlasterna
blir större på högre byggnader. Det som oftast är dimensionerande vid dessa byggnader är hur
mycket

byggnaden

svänger,

då

människor

lätt

upplever

obehag

vid

för

stor

horisontalutböjning. Stabilitet skapas genom att göra bygganden styvare, en vanlig metod för
att uppnå detta är att göra hisschaktet eller fasaden som ett rör som är inspänt i grunden. Det
kan även uppnås genom att skapa en samverkan mellan hisschakt och fasad eller att fasadröret
även innehåller ett fackverk som visas för den högsta byggnaden i figur 2.7. [1][2]
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Figur 2.7

Figur 2.8

2.3

Val av stomsystem beroende på byggnadshöjd

Stomsystem stabiliserat med hisschakt som torn

Vindlast generellt

Grunden i att beräkna vindlasten på en byggnad beskrivs nedan och följer SS-EN 1991-1-4.
Hur vinden sedan fördelar sig vidare genom bjälklag och väggar ned till grunden kommer att
undersökas i kommande kapitel.
När vindlasten bestäms har byggnadens höjd, utformning och geografiska placering en stor
betydelse. Vindlastens fördelning på byggnaden beror på förhållandet mellan höjden och
bredden, se figur 2.9. Vid en hög och smal vägg räknas det med att vindlasten minskar längre
ned på väggen. Vid en vägg där höjden är lika eller mindre än bredden anses hela väggen
belastas lika av vindlasten. [2]
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Figur 2.9 Vindens fördelning beroende av byggnadens höjd och bredd

Utifrån den geografiska placeringen av byggnaden bestäms vindens referenshastighet och
terrängtyp. Referenshastigheten beror på vart i landet byggnaden ligger, enligt figur 2.10,
medan terrängtypen beror på hur omkringliggande miljö ser ut. Terrängtyperna delas upp i
fem kategorier från 0 till IV, enligt tabell 2.1. Kategori 0 är för byggnader placerade vid hav
eller liknande där byggnaden utsätts för extra mycket vind och kategori IV är om byggnaden
ligger i ett område som utgörs till största delen av byggnader som har en medelhöjd på minst
15 meter. [2]
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Figur 2.10 Vindens referenshastighet beroende på placering i landet
Tabell 2.1 Terrängtyper [2]

TERRÄNGTYP

Z0 (m)

Zmin (m)

0

Havs – eller kustområde exponerat för öppet hav.

0,003

1

I

Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation
och utan hinder.

0,01

1

II

Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder (träd,
byggnader) med minsta inbördes avstånd lika med 20 gånger
byggnadens höjd.

0,05

2

III

Område täckt med vegetation eller byggnader eller med enstaka
hinder med största inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens
höjd (tex byar, förorter eller skogsmark.)

0,3

5

IV

Område där minst 15 % av arean är bebyggd och där byggnadens
medelhöjd är minst 15 meter.

1,0

10

Med indatan tas sedan vindens hastighetstryck, qp(ze), fram, se tabell 2.2, där terrängtyp,
referenshastighet, vb, och byggnadens höjd bestämmer vilket värde som tillämpas. [2]
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Tabell 2.2 Vindens hastighetstryck som funktion av höjd. Exempel vid vindhasighet 24 m/s [1]

TERRÄNGTYP (vb=24m/s)
Höjd [m]

O

I

II

III

IV

2

0,71

0,62

0,46

0,41

0,38

4

0,83

0,75

0,59

0,41

0,38

8

0,96

0,88

0,73

0,51

0,38

12

1,04

0,96

0,82

0,60

0,42

16

1,10

1,02

0,88

0,66

0,48

20

1,14

1,07

0,93

0,72

0,53

25

1,19

1,12

0,99

0,77

0,59

30

1,23

1,16

1,03

0,82

0,63

35

1,26

1,20

1,07

0,86

0,67

Vilket tryck eller drag som sedan uppstår på de olika byggnadsdelarna beror på husets
utformning. Nedan visas figur 2.11 för formfaktorn, cpe, för en byggnads olika sidor.
Formfaktorn, cpe,10, används vid dimensionering av ett bärverk som helhet medan cpe,1 används
för fästdon eller små element. [2]
Ett positivt värde på formfaktorn innebär tryck medan ett negativt betyder sug. Båda två
verkar samtidigt och skall räknas som ett absolutbelopp för att få fram belastningen på
väggytan. [2]
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Figur 2.11 Formfaktorer för väggar

Formfaktorn, cpe,10, samt hastighetstrycket, qp(ze), sätts in i ekvation 2.2 för att få fram den
vinkelräta vindlasten per kvadratmeter, we, mot ytan. Det är denna last som sedan fördelas
vidare genom bjälklag och väggar på olika sätt beroende på styvhet, längd, utseende och så
vidare.[2]
Detta undersöks och jämförs i kommande kapitel.
𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∗ 𝑐𝑝𝑒

Ekvation 2.2

Sammafattningsvis går processen för att ta fram vindlasten på en vägg till enligt figur 2.12.

Figur 2.12 Sammanfattning av vindlastberäkning
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3

REFERNSMODELLEN

Ett referenshus har tagits fram för att enkelt kunna jämföra de olika beräkningsmetoderna på.
Referenshuset är av typen lamellhus, med en bredd samt höjd på 30 meter och ett djup på 10
meter. Husets utseende och dimensioner kan ses i bilaga 1.

Figur 3.1

3.1

Planritning för referenshuset. Se även bilaga 1

Huset generellt

Placeringen av huset är vald till Solna utanför Stockholm. Solna är en relativt bebyggd
stadsdel med ett flertal högre byggnader. Det 30 meter höga huset består av 10 våningsplan
som får en våningshöjd på cirka tre meter vardera. Husets bärande byggnadsdelar är i övrigt
inte dimensionerade för inverkan av övriga laster utan används endast som ett exempel för att
visa vindlastens fördelning.
Vindlasten beräknas med hjälp av de olika metoderna i kommande kapitel. Egentyngd, snölast
och nyttig last beräknas ej då deras inverkan inte har någon påverkan på själva
vindlastberäkningen.
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3.2

Väggar

Husets ytterväggar består av utfackningsväggar innehållande bärande pelare för att ta ned
laster. Utfackningsväggarna tar emot vindlasten som sedan fördelas vidare till bjälklag samt
bärande innerväggar. Innerväggarna samt hisschaktsväggarna är prefabricerade och består av
200 mm betong, C25/30. Väggarna räknas som ledade emellan sig och emellan
våningsplanen. Väggarnas placering och tjocklek kan ses i bilaga 1.

Figur 3.2 Väggarna ledade mellan våningsplanen. För dimensioner, se bilaga 1

Figur 3.3 Numrerade ledade väggar emellan sig. För dimensioner, se bilaga 1
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Väggarna definieras som X och Y beroende på vilken riktning de verkar i. De väggar som
verkar när det blåser på långsidan X heter X (röda) och de som verkar för blåst på kortsidan
heter Y (gröna).

Figur 3.4 Definition av X-och Y-led

3.3

Bjälklag

Bjälklagen består av 200 mm betong, C25/30, som spänner mellan yttervägg och hjärtvägg i
två spann på 4,9 meter vardera, se figur 3.5. Schakten för hiss och trappa försummas för att
enklare kunna beräkna hur lasten fördelas genom bjälklaget.

Figur 3.5

Bjälklagets upplag från långsida till långsida, se snitt A-A i figur 3.4
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4

STABILITET OCH VINDLAST FÖR REFERENSHUSET

Här beskrivs den vindlast och stabilitet som sedan kommer ligga till grund för beräkningarna i
metod 1 och 2 i kommande kapitel.

4.1

Stabilitet

I rapporten kommer skivverkan att undersökas i en byggnad med 10 våningsplan. Detta då det
är ett vanligt sätt att konstruera bostadshus på idag och därmed innefattar det en stor del av
dimensioneringsprocessen. Hisschaktet är av prefabricerade väggar och ledade mellan
våningsplanen precis som de andra bärande väggarna i huset. Att bygga stabiliserande torn
med hisschaktet är vanligare för till exempel kontorsbyggnader med få stabiliserande
innerväggar. [1][2] Utfackningsväggarna tar emot vindlasten som sedan fördelas till de tio
bjälklagen. Bjälklagen fördelar i sin tur vidare lasten till de vertikala bärande innerväggarna
som slutligen för ned lasten till grunden. Väggarna är placerade lika på alla plan för att tydligt
visa i beräkningarna hur lasten förs ned.

4.2

Vindlast

Enligt vald placering av byggnaden, Solna, fås terrängtyp III enligt tabell 2.1 och en
referensvindhastighet på 24m/s enligt figur 2.10. Med dessa värden i kombination med
byggnadens höjd på 30 meter tas ur tabell 2.2 vindens hastighetstryck, vb, fram. Detta tryck
blir olika beroende på vilken höjd och sida på väggen som beaktas, enligt figur 2.9.
Formfaktorerna för långsidan respektive kortsidan avläses i figur 2.11.
𝑣𝑏 = 24 𝑚/𝑠

Värdet på hastighetstrycken samt formfaktorerna för lång- respektive kortsida kan ses i den
fullständiga beräkningen i bilaga 2.

4.2.1

Långsida

För referenshuset är fallet för långsidan att bredden är lika med höjden, därav tillämpas Fall 1
i figur 2.9 och vindlasten blir densamma över hela väggens yta enligt figur 4.1.
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Enligt ekvation 2.2 beräknas vindlasten per kvadratmeter vägg till 1,15 kN/m2. Ett plan utsätts
för 103,3 kN och hela långsidan för en punktlast på 1,03 MN.
Fullständiga beräkningar för långsidan kan ses i bilaga 2.

Figur 4.1

4.2.2

Vindlastens fördelning på långsidan

Kortsida

Kortsidans vindlast fördelas enligt Fall 3 i figur 2.9. Då höjden är mer än två gånger så stor
som bredden. Vindlasten ökar därmed med höjden enligt figur 4.3.
Vindlasten per kvadratmeter blir som värst i zonen längst upp på väggen och har ett värde på
1,07 kN/m2. Planen belastas av olika laster beroende vilken höjd bjälklaget ligger och hur stor
andel av fasaden det täcker, se figur 4.2. Hela kortsidan belastas med en punktlast på 0,27
MN.
Fullständiga beräkningar för kortsidan ses i bilaga 2.
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Figur 4.2 Zonindelning samt bjälklagets andel av fasaden

Figur 4.3 Vindlastens fördelning på kortsidan
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5

METOD 1, STYVHETSFÖRHÅLLANDEN

I metod 1 beräknas alla väggarnas styvhetsförhållande till närliggande bjälklag fram.
Väggarna kommer var och en att hamna i något av de tre olika fallen för metod 1. Antalet
väggar i de olika fallen viktas sedan för att se vilket av fallen som metoden rekommenderar
att referenshuset skall beräknas i. Huset beräknas i alla de tre fallen för att sedan kunna
jämföras med FEM-Design.

5.1

Styvhet generellt

Hur vindlasten fördelas till de olika bärande väggarna beror i denna metod på förhållandet
mellan styvheten i väggen och i bjälklaget. Fördelningen beräknas på tre olika sätt beroende
på vilket förhållande som råder. De olika lastfördelningsfallen kan ses i tabell 5.1. För fall 1
gäller att bjälklaget är mycket styvare än väggarna, här fördelas lasten beroende på väggens
styvhet. Ju styvare en vägg är desto mer last tar den. I fall 2 är bjälklaget mycket vekare än
väggarna och då räknas fördelningen som för en kontinuerlig balk upplagd på fasta stöd. Och
för fall 3 gäller att bjälklaget och väggarna har ungefär samma styvhet. Då tar väggarna last
utifrån deras areaandel av fasadytan. [1][3]
Fördelningsfallet bestäms genom C enligt ekvation 5.1, som är förhållandet mellan väggens
deformation, a, och bjälklagets deformation, δ, enligt figur 5.1, vid påverkan av samma last.
Detta förhållande beskriver vilken av byggnadsdelarna som är styvast. För en vägg med hål i,
till exempel fönster eller dörrar, minskar styvheten eftersom väggen blir vekare. Detta justeras
genom att arean för väggen blir mindre samt att tröghetsmomentet för hålet dras av från
väggens tröghetsmoment. [1][3]
𝑎

𝐶=𝛿

Ekvation 5.1

Utböjningen för väggen, a, respektive bjälklaget, δ, beräknas med ekvationerna 5.2 och 5.3.
[2][3]
𝐻3
𝑚 𝐼𝑚

+ 0,4𝐸

𝐿3

+ 4∗0,4𝐸

𝑎 = 3𝐸

δ = 48𝐸

𝑏 𝐼𝑏

𝛽𝐻
𝑚 𝐴𝑚

Ekvation 5.2

𝛽𝐿

Ekvation 3.3

𝑏 𝐴𝑏
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För definition av övriga storheter i ekvationerna 5.2 och 5.3, se beteckning samt beräkningar
i bilaga 3.

Figur 5.1

Definition av bjälklagets och väggens deformationer

Tabell 5.1 Lastfördelningsfall [3]

Lastfördelning
Fall 1

C > 10

– Lastfördelande skiva förblir helt rak under lastens inverkan.
– Lasten fördelas till skjuvväggarna i proportion till resp. väggs
styvhet.
– Hänsyn tas till ev. vridning.

Fall 2

C<5

– Lastfördelning som för kontinuerlig balk på fasta stöd.
– Ingen hänsyn till vridning.

Fall 3

C = 5-10

5.1.1

– Lasten fördelas i förhållande till resp. väggs andel av den
belastade fasadytan.
– Ingen hänsyn till vridning.

Vekare vägg än bjälklag (Fall 1)

När bjälklaget är många gånger styvare är väggen fördelas lasten från bjälklaget till väggarna
beroende på väggarnas styvhet. Ju styvare vägg desto mer last får den. [3]
Kraften som angriper väggarna i detta fall beräknas med ekvation 5.4 för x-led och 5.5 för yled.
S

𝐹𝑥 = ƩS𝑥𝑖 ∗ 𝑄𝑥

Ekvation 5.4

𝑥𝑖

S𝑦𝑖

𝐹𝑦 = ƩS ∗ 𝑄𝑦

Ekvation 5.5

𝑦𝑖
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I detta fall måste rotation beaktas eftersom bjälklagets styvhet gör att byggnaden roterar, se
figur 5.2. Rotationen uppstår om lastcentrum inte sammanfaller med skjuvcentrum.
Lastcentrum är byggnadens centrum medan skjuvcentrum beror på väggarnas olika styvheter
och deras avstånd i x och y led från byggnadens ytterkant. Skjuvcentrum beräknas med
ekvation 5.6 för x-led och 5.7 för y-led. [3]
𝑒𝑥𝑠 =
𝑒𝑦𝑠 =

Ʃ(𝑘𝑥𝑖 ∗𝑥𝑖 )
Ʃk𝑥𝑖

Ekvation 5.6

Ʃ(𝑘𝑦𝑖 ∗𝑦𝑖 )

Ekvation 5.7

Ʃk𝑦𝑖

För definition av övriga storheter i ekvationerna 5.2 och 5.3, se beteckning samt beräkningar i
bilaga 3.

Figur 5.2

Rotation i byggnaden, då skjuvcentrum ej sammanfaller med lastcentrum

Om rotation inträffar sker en omfördelning av kraften på väggarna. Omfördelningen beräknas
med ekvation 5.8 för x-led och 5.9 för y-led, där de väggar som möter kraften från vinden får
en reducering av sin tidigare kraft, medan de väggar som följer vindens riktning får ett påslag.
[3]
S𝑥𝑖 ∗x𝑖
2
2 ∗
∗x
𝑥𝑖 𝑖 )+Ʃ(S𝑦𝑖 ∗y𝑖 )

𝐹𝑟𝑜𝑡𝑥 = F𝑥 + Ʃ(S

𝐹𝑟𝑜𝑡𝑦 = F𝑦 + Ʃ(S

5.1.2

S𝑦𝑖 ∗y𝑖
2
2
𝑥𝑖 ∗x𝑖 )+Ʃ(S𝑦𝑖 ∗y𝑖 )

𝑀𝑥

Ekvation 5.8

∗ 𝑀𝑦

Ekvation 5.9

Vekare bjälklag än vägg (Fall 2)

Då bjälklaget är mindre styvt än väggarna fördelas lasten från bjälklaget som en balk upplagd
på fasta stöd (väggar).
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I detta fall, till skillnad från fall 1, behöver inte vridning beaktas då bjälklagets låga styvhet
gör att det viker sig istället för att förskjutas, se figur 5.3.

Figur 5.3

5.1.3

Balk (bjälklag) upplagd på fasta stöd (väggar).

Liknande styvhet på bjälklag och vägg (Fall 3)

Om bjälklaget och väggarna har ungefär liknande styvheter fördelas lasten från bjälklaget
direkt till väggarna beroende på hur stor andel av fasadytan väggen upptar, se figur 5.4.
I detta fall behöver rotation ej beaktas. [3]

Figur 5.4 Princip på väggarnas andel av fasadytan

5.2

Styvhet för referenshuset

Först beräknas varje väggs utböjning i förhållande till intilliggande bjälklags utböjning för att
ta reda på vilket fall den specifika väggen hamnar i. Det troliga är att det blir olika fall för de
olika väggarna. Vilket av fallen som huset som helhet sedan beräknas i görs genom en
viktning där det dominerande fallet väljs. För referenshuset är Fall 2 dominerande för både xoch y-led.
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Fullständig beräkning för väggarnas och bjälklagens styvheter samt deras utböjning kan ses i
Bilaga 3.

5.2.1

Vekare vägg än bjälklag (Fall 1)

Till att börja med räknas den last ut som väggarna får beroende på deras styvhet med ekvation
5.4 och 5.5. Kraftberäkningar på samtliga väggar kan ses i Bilaga 3 från och med sid.9. Var
skjuvcentrum i x- och y-led ligger, kontrolleras sedan i förhållande till lastcentrum, med
ekvation 5.6 och 5.7, för att avgöra om inverkan av rotation behöver beaktas.
𝑒𝑥𝑠 = 14,360 m
𝑒𝑦𝑠 = 5,106 m

I x-led ligger skjuvcentrum 640 mm ifrån lastcentrum vilket ger en rotation medsols i plan.
Detta betyder att de väggar som ligger till vänster om denna kommer att få ett påslag på
kraften medan de på högersidan får en minskad kraft då de rör sig motsatt vindriktningen. I yled ligger skjuvcentrum endast 106 mm ifrån lastcentrum vilket ger en liten rotation motsols.

Figur 5.5

Lastcentrum(svart) och skjuvcentrums(rött) lägen
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Väggarnas och bjälklagens styvhet beräknas i bilaga 3. Resultatet har sammanställts nedan i
tabell 5.2 för x-led och tabell 5.3 för y-led. Eftersom inverkan av rotation behöver beaktas i
detta fall fördelas lasten om beroende på väggens placering i förhållande till rotationscentrum,
enligt ekvation 5.8 och 5.9. I tabell 5.2 och 5.3 kan rotationens påverkan ses som skillnaden
mellan kraft utan rotation och kraft med rotation. Denna inverkan gör att vissa väggar erhåller
en större eller mindre kraft beroende på om rotationen gör att väggen följer med eller möter
kraften från vinden. I y-led, där förhållandet mellan lastcentrum och rotationscentrum endast
var 106 mm, kan det utläsas att en mindre förändring av kraftfördelningen än den som sker i
x-led.
Fullständig beräkning av fall 1 kan ses i bilaga 3 med start på sidan 9.
Tabell 5.2 Reaktionskraften för väggarna beroende på styvhet i x-led

Vägg

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Väggens avstånd från kortsidan (m)

8

11

14

16

19

19

Väggens längd (m)

5

5

3,1

3,1

5

5

Styvhet (N/m)

1655

1939

287

287

1939

1655

Kraft innan rotation (kN)

220,31

258,10

38,20

38,20

258,10

220,31

Väggens avstånd från rotationscentrum (m)

-6,36

-3,36

-0,36

1,64

4,64

4,64

Kraft med rotation (kN)

260,34

282,88

38,59

36,41

223,877

191,10

Tabell 5.3 Reaktionskraften för väggarna beroende på styvhet i y-led

Vägg

Y1

Y2

Y3

Y4

Väggens avstånd från långsidan (m)

5

5

5

9,9

Väggens längd (m)

8

11

11

2

Styvhet (N/m)

3018

5226

4778

287

Kraft innan rotation (kN)

60,11

104,86

95,16

5,72

Väggens avstånd från rotationscentrum (m)

-0,106

-0,106

-0,106

4,794

Kraft med rotation (kN)

60,06

104,77

95,08

5,94
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5.2.2

Vekare bjälklag än vägg (Fall 2)

När bjälklaget är vekare än väggarna fördelas lasten som en balk upplagd på fasta stöd, se
figur 5.8 och 5.11. Denna beräkning är gjord i beräkningsprogrammet Concrete Beam för att
ta fram reaktionskrafterna från stöden, där stöden symboliserar väggarna. Beräkningen är
gjord för reaktionskraften under väggarna på plan 1 med varje våningsplan inräknat.
Resultatet från Concrete Beam kan ses i graf och tabellform i figurerna 5.6 och 5.7 för x-led
respektive i figurerna 5.9 och 5.10 för y-led.
I graferna syns momentkurvan i rött och tvärkraften i blått. I tabellerna kan reaktionskraften i
varje stöd avläsas, reaktionskrafterna har sammanställts för väggarna i tabellerna. Vilka
väggar som representerar vilka stöd syns i figur 5.8 för x-led och figur 5.11 för y-led.
För väggar som ligger i samma led och därmed utgör samma stöd i beräkningen antas lasten
fördelas triangulärt. Fullständig beräkning kan ses i bilaga 3 med start på sidan 13. Resultaten
är sammanställda i tabell 5.4 för x-led respektive i tabell 5.5 för y-led.

Figur 5.6 Reaktionskrafter i X-led, graf.
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Figur 5.7

Reaktionskrafter i X-led, tabell.

Figur 5.8 Statiskt system och definition av stödnumrens relation till väggarna, x-led.
Tabell 5.4 Värden för väggens reaktionskrafter, upplagd balk, i X-led

Vägg

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Total reaktionskraft från alla väggar

328,10

102,00

86,00

84,60

55,05

377,36

Figur 5.9 Reaktionskrafter i Y-led, graf.
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Figur 5.10 Reaktionskrafter i Y-led, tabell.

Figur 5.11 Statiskt system och definition av stödnumrens relation till väggarna, y-led.
Tabell 5.5 Värden för väggens reaktionskrafter, upplagd balk, i Y-led

Vägg

Y1

Y2

Y3

Y4

Total reaktionskraft från alla väggar

146,94

39,53

13,18

66,36

5.2.3

Lika stor styvhet i bjälklag och vägg (Fall 3)

Lasten fördelas på väggarna beroende på hur stor andel av fasadytan de täcker, se figur 5.12
för referenshusets fördelning. Detta medför att en lång vägg kan få en mindre last än en kort
vägg då de är placerade på ett visst sätt. Tabell 5.6 och 5.7 visar hur stor andel samt kraft
varje vägg får.
Fullständig beräkning kan ses i bilaga 3 med start på sidan 15.
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Figur 5.12 Väggarnas andelar av fasaden
Tabell 5.6 Reaktionskraft på väggen beroende på fasadandel, x-led

Vägg

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Längd av fasad (m)

9,5

3

2,5

2,5

6,25

6,25

Andel (%)

31,67

10

8,33

8,33

20,83

20,83

Kraft (kN)

327,18

103,32

86,10

86,10

215,25

215,225

Tabell 5.7 Reaktionskraft på väggen beroende på fasadandel, y-led

Vägg

Y1

Y2

Y3

Y4

Längd av fasad (m)

2,52

2,52

2,52

2,45

Andel (%)

25,2

25,2

25,2

14,5

Kraft (kN)

67,03

67,03

67,03

65,17
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6

METOD 2, VÄGGENS LÄNGD

I metod 2 fördelas lasten enbart beroende på väggens längd, en längre vägg innebär mer last.
Om en vägg har ett hål i sig räknas den delen bort helt från golv till tak. Det innebär alltså att
ingen hänsyn i denna beräkning tas till fönsters och dörrars över/understycken.
Metoden är inte enligt Eurocode, utan testas som en förenkling av fördelningsberäkningen för
att se om den ger ett någorlunda liknande resultat och således skulle kunna användas för
snabb överslagsberäkning av vindlastfördelningen.
De totala lasterna på väggarna för alla våningsplan kan ses i tabell 6.1 och 6.2.
Tabell 6.1 Reaktionskraft för väggar beroende av längd, x-led

Vägg

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Väggens längd (m)

(5-1) 4

5

3,1

3,1

5

(5-1) 4

Kraft (kN)

170,78

213,47

132,35

132,35

213,47

170,78

Tabell 6.2 Reaktionskraft för väggar beroende av längd, y-led

Vägg

Y1

Y2

Y3

Y4

Väggens längd (m)

(8-2) 6

(11-1) 10

(11-2) 9

2

Kraft (kN)

59,08

98,46

88,62

19,69

Fullständig beräkning för metod 2 kan ses i bilaga 4.
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7.1

FEM-DESIGN

FEM-Design generellt

Resultaten från FEM-Design anses ge det mest korrekta svaret av de olika metoderna,
eftersom FEM tar hänsyn till alla delar i byggnaden, helheten, ger beräkningarna ett noggrant
resultat av fördelningen av krafterna. Dock bör det finnas en viss kritisk inställning till dessa
resultat då personen som skapat modellen kan ha missat något, till exempel infästningstyp
eller liknande som kan ge ett avvikande resultat. I referenshuset där varje våningsplan och
riktning är uppdelat för sig blir inte modellen så komplex och bör därför inte innehålla några
större avvikelser.

7.2

FEM-Designberäkning för referenshuset

I FEM-Design beräkningen är våningsplanen och riktningarna beräknade var för sig för att
väggarna i den andra riktningen inte ska kunna ge någon inverkan på resultatet. Varje plan
beräknas för sig och adderas sedan för att få den totala reaktionskraften under varje vägg. Det
är denna metod som de andra metoderna sedan jämförs mot för att se skillnaden i
fördelningen mellan beräkningsätten.
Vindlasten är inlagd manuellt i FEM-modellen för båda riktningarna på varje våningsplan.
Detta då förutsättningarna blir mer lika handberäkningarna. Vindlasten kan i programmet
även simuleras automatiskt, vilket skulle innebära att programmet beräknade lasterna från alla
olika vinklar och därav skulle inte lasterna angripa byggnaden på samma sätt som i
handberäkningarna. Alla de övriga förenklingarna som är gjorda i handberäkningarna är även
gjorda i FEM-Design.
Se hur modelleringen i FEM-Design gått till i bilaga 6.
I x-led har även två andra förutsättningar för referenshuset testats, den ena med ett mycket
styvt bjälklag och den andra med ett mycket vekt. För att kunna jämföra om fall 1 och 2, i
tabell 5.1, i metod 1 ger ett bättre resultat om förutsättningarna är mer specifika för just det
fallet.
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7.2.1

Beräkningar plan för plan i X-led

I x-led har alla plan samma belastning från vindlasten på grund av förhållandet mellan höjden
och bredden på väggen, se kap. 4.2.1. Därav blir lasten som påverkar väggarna lika stor på
varje plan. Kraften på väggarna kan ses i figur 7.1 och summeringen av krafterna på varje
plan i tabell 7.1.

Figur 7.1

Väggarnas reaktionskrafter (kN) för plan 10-1

Tabell 7.1 Väggarnas reaktionskraft per plan, x-led. Summan ses inom parantes.

Vägg

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Plan 10, Kraft (kN)

20,48

21,15

2,32

2,43

34,75

22,20

Plan 9, Kraft (kN)

20,48 (40,96)

21,15 (42,30)

2,32 (4,64)

2,43
(4,86)

34,75
(69,50)

22,20
(44,40)

Plan 8, Kraft (kN)

20,48 (61,44)

21,15 (63,45)

2,32 (6,96)

2,43
(7,29)

34,75
(104,25)

22,20
(66,60)

Plan 7, Kraft (kN)

20,48 (81,92)

21,15 (84,60)

2,32 (9,28)

2,43
(9,72)

34,75
(139,00)

22,20
(88,80)

Plan 6, Kraft (kN)

20,48
(102,40)

21,15 (105,75)

2,32 (11,60)

2,43
(12,15)

34,75
22,20
(173,75) (111,00)

Plan 5, Kraft (kN)

20,48
(122,88)

21,15 (126,90)

2,32 (13,92)

2,43
(14,58)

34,75
22,20
(208,50) (133,20)

Plan 4, Kraft (kN)

20,48
(143,36)

21,15 (148,05)

2,32 (16,24)

2,43
(17,01)

34,75
22,20
(243,25) (155,40)
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Vägg

X1

X2

X3

X4

Plan 3, Kraft (kN)

20,48
(163,84)

21,15 (169,20)

2,32 (18,56)

2,43
(19,44)

34,75
22,20
(278,00) (177,60)

Plan 2, Kraft (kN)

20,48
(184,32)

21,15 (190,35)

2,32 (20,88)

2,43
(21,87)

34,75
22,20
(312,75) (199,80)

Plan 1, Kraft (kN)

20,48
(204,80)

21,15 (211,50)

2,32 (23,20)

2,43
(24,30)

34,75
22,20
(347,50) (222,00)

7.2.1.1.

X5

X6

Beräkningar med ändrade förutsättningar, styvare bjälklag

Beräkningen testades med en bjälklagstjocklek på 400 mm och en väggtjocklek på 50 mm för
att ändra styvhetsförhållandet så att in princip alla väggar hamnade i fall 1, metod 1. Detta
beräknades med FEM-design. Krafterna som väggarna då tilldelades syns i figur 7.2. En
sammanställning av den totala reaktionskraften under väggarna på plan 1 ses i tabell 7.2.

Figur 7.2

Väggarnas reaktionskrafter (kN) för plan 10-1 för styvt bjälklag

Tabell 7.2 Väggarnas totala reaktionskraft i FEM, x-led, styvt bjälklag

Vägg

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Plan 1, Kraft (kN)

176,70

245,90

27,40

28,40

325,10

229,80
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7.2.1.2.

Beräkningar med ändrade förutsättningar, vekare bjälklag

Beräkningen testades sedan med en bjälklagstjocklek på 50 mm och en väggtjocklek på 400
mm för att ändra styvhetsförhållandet så att i princip alla väggar hamnade i fall 2, metod 1.
Krafterna som väggarna då tilldelades syns i figur 7.3. En sammanställning av den totala
reaktionskraften under väggarna på plan 1 ses i tabell 7.3.

Figur 7.3

Väggarnas reaktionskrafter (kN) för plan 10-1 för vekt bjälklag

Tabell 7.3 Väggarnas totala reaktionskraft i FEM, x-led, vekt bjälklag

Vägg

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Plan 1, Kraft (kN)

286,50

117,60

7,70

10,00

372,20

239,10

7.2.2

Beräkningar plan för plan i Y-led

I y-led minskar vindlastens påverkan succesivt längre ned på väggen som tidigare beskrivet i
kapitel 4.2.2. Därav blir lastpåverkan på väggarna olika för samtliga plan. I figurerna 7.4-7.13
kan lasterna på väggarna för varje plan ses, uträknade av FEM-Design. I tabell 7.4 är
krafterna sammanställda plan för plan.
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Figur 7.4

Väggarnas reaktionskrafter (kN) för plan 10

Figur 7.5

Väggarnas reaktionskrafter (kN) för plan 9

Figur 7.6

Väggarnas reaktionskrafter (kN) för plan 8

Figur 7.7

Väggarnas reaktionskrafter (kN) för plan 7
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Figur 7.8

Väggarnas reaktionskrafter (kN) för plan 6

Figur 7.9

Väggarnas reaktionskrafter (kN) för plan 5

Figur 7.10 Väggarnas reaktionskrafter (kN) för plan 4

Figur 7.11 Väggarnas reaktionskrafter (kN) för plan 3
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Figur 7.12 Väggarnas reaktionskrafter (kN) för plan 2

Figur 7.13 Väggarnas reaktionskrafter (kN) för plan 1
Tabell 7.4 Väggarnas reaktionskraft per plan i FEM, y-led. Summan ses inom parantes.

Vägg

Y1

Y2

Y3

Y4

Plan 10, Kraft (kN)

5,24

7,44

3,28

0,01

Plan 9, Kraft (kN)

10,50 (15,74)

14,89 (92,33)

6,57 (9,85)

0,03 (0,04)

Plan 8, Kraft (kN)

10,50 (26,24)

14,89 (107,22)

6,57 (16,42)

0,03 (0,07)

Plan 7, Kraft (kN)

10,28 (36,52)

14,59 (121,81)

6,44 (22,86)

0,03 (0,10)

Plan 6, Kraft (kN)

9,04 (45,56)

12,83 (134,64)

5,66 (28,52)

0,02 (0,12)

Plan 5, Kraft (kN)

8,51 (54,07)

12,08 (146,72)

5,33 (33,85)

0,02 (0,14)

Plan 4, Kraft (kN)

7,98 (62,05)

11,31 (158,03)

5,00 (38,85)

0,02 (0,16)

Plan 3, Kraft (kN)

7,27 (69,32)

10,32 (168,35)

4,55 (43,40)

0,02 (0,18)

Plan 2, Kraft (kN)

7,16 (76,48)

10,16 (178,51)

4,48 (47,88)

0,02 (0,20)

Plan 1, Kraft (kN)

10,76 (89,24)

15,25 (193,76)

6,73 (54,61)

0,03 (0,23)
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METODJÄMFÖRELSE

I jämförelsen mellan de olika metoderna har reaktionskraften under varje vägg räknats ut och
sammanställts i tabell 8.1 och 8.2 för att få en översiktlig skillnad mellan hur metodernas
fördelning blir.
Vid jämförelse av de enskilda väggarnas resultat i metod 1 med metod 3 kan de väggar som
fått mest lika svar ses med gulmarkerat i tabellerna. Det fall som metoden rekommenderade
att väggen skulle beräknas i kan ses som fetstilt. Av detta utläses att endast vägg X6, Y3 och
Y4 har hamnat i den metod som rekommenderades för dem. För x-led är majoriteten av de
liknande resultaten från fall 2, precis som metoden rekommenderat. För y-led är de lika
många resultat i fall 1 och 3, vilket också var rekommenderat.
Vid jämförelse av hela metoden är resultaten från de olika fallen i metod 1 samt metod 2
delade på resultatet från FEM för att få fram en skillnad i procent för varje vägg, enligt
ekvation 8.1. Dessa procent adderas sedan och delas med antalet väggar för att se vilken
metod som avviker mest totalt, enligt ekvation 8.2. Den totala avvikelsen ses i tabell 8.1 och
8.2. Där redogörs att fall 1 för metod 1 ger ett resultat som är mest likt resultatet från metod 3
i båda riktningar. I y-led har inverkan från vägg Y4 försummats i den totala
sammanställningen då avvikelsen i procent för denna ger ett orimligt stort värde. I FEMdesign inverkar vägg Y4 knappt någonting alls på stabilitet och får därav en mycket liten
kraftpåverkan.
𝑋𝑖_𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 = X

X𝑖

Ekvation 8.1

𝑖𝐹𝐸𝑀

ƩX

𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 = antalet väggar

Ekvation 8.2

I x-led gjordes även ett test där förutsättningarna ändrades i FEM-modellen så att i princip
alla väggar hamnade i antingen fall 1 eller 2 i metod 1. Detta för att se om resultatet blir mer
exakt när förutsättningarna är mer specifika. Resultatet av detta visas i tabell 8.1. Då testet för
fall 2 med ett vekt bjälklag blev mer avvikande än innan jämfördes det även med fall 1,
hurvida fördelningen stämmer bättre överens om det beräknas med väggarnas styvheter.
Se hela beräkningen för metodjämförelsen i bilaga 5.
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Tabell 8.1 Väggarnas reaktionskrafter för de olika metoderna, X-riktning

Vägg

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Avvikelse

Metod 1, Fall 1 (kN)

260,34

282,88

38,59

36,41

223,88

191,01

41,4

Metod 1, Fall 2 (kN)

328,10

102,00

86,00

83,60

55,05

377,36

230,9

Metod 1, Fall 3 (kN)

327,18

103,32

86,1

86,1

215,25

215,25

125,7

Metod 2 (kN)

170,78

213,47

132,35

132,35

213,47

170,78

171,5

FEM-Design (kN)

227,00

136,60

66,20

70,90

217,20

315,40

-

Metod 1, Fall 1, Styvt bjl (kN)

176,70

245,90

27,40

28,40

325,10

229,80

32,8

Metod 1, Fall 2, Vekt bjl (kN)

286,50

117,60

7,70

1,00

372,20

239,10

321,1

Metod 1, Fall 1, Vekt bjl (kN)

-

-

-

-

-

-

151,2

Tabell 8.2 Väggarnas reaktionskrafter för de olika metoderna, Y-riktning

Vägg

Y1

Y2

Y3

Y4

Avvikelse

Metod 1, Fall 1 (kN)

60,06

104,77

95,08

5,94

69,2

Metod 1, Fall 2 (kN)

146,94

39,53

13,18

66,40

669,9

Metod 1, Fall 3 (kN)

67,03

67,03

67,03

65,17

173,3

Metod 2 (kN)

59,08

98,46

88,62

19,69

70,4

FEM-Design (kN)

89,24

193,76

54,61

0,23

-
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RESULTAT

Vid jämförelse av metodernas avvikelser ifrån FEM-design, visade det sig att metod 1, fall 1
var den som stämde bäst överens i båda riktningarna. Ingen av de andra fallen i metod 1 eller
metod 2 gav ett speciellt bra resultat.
Vid testet med att göra bjälklaget mycket styvare än väggarna så att nästan alla väggar skulle
hamna i fall 1, metod 1 blev resultatet bättre än tidigare resultat då väggarna övervägande låg
i fall 2.
När bjälklaget istället ändrades till mycket vekare än väggarna blev resultatet inte lika bra. De
flesta väggar hamnade inom fall 2 och rekommenderas då att beräknas som en balk upplagd
på fasta stöd. Om väggarna istället beräknades med fall 1, trots rekommendationen om fall 2,
blev resultaten något bättre.
För metod 2 blev resultatet något osäkert. I x-led gav det ett mycket avvikande resultat medan
det i y-led stämde ganska bra överens med metod 3.
Resultatet från FEM-design gav ett väntat utfall och anses vara rimligt.
Tabell 9.1 Totala avvikelser för de olika fallen, x-led (%)

Metod

Metod 1,
Fall 1

Metod 1,
Fall 2

Metod 1,
Fall 3

Metod 2

Fall 1, test
(Styv)

Fall 2, test
(Vek)

Fall 1, test
(Vek)

Avvikelse

41,4

230,9

125,7

171,5

32,8

321,1

151,2

Tabell 9.2 Totala avvikelser för de olika fallen, y-led (%)

Metod

Metod 1, Fall 1

Metod 1, Fall 2

Metod 1, Fall 3

Metod 2

Avvikelse

69,2

669,9

173,3

70,4
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10 DISKUSSION
Resultaten som framkommit av arbetet kan ha påverkats av eventuella förenklingar och
antaganden som gjorts.
Då ingen inverkan av snedställningen har beaktats i beräkningarna skulle, om detta gjordes,
en ökning av de horisontala krafterna ske. Dock är det ingenting som påverkar själva
fördelningen av vindlasten i sig då snedställningen ej är medtagen i FEM-design beräkningen
heller.
En sak som däremot gör att resultaten avviker ifrån verkligheten är hur vindlasten har
beräknats, då den endast beräknas komma ifrån ett håll. I verkligheten ser vindlasten inte ut så
utan den spider sig snarare oregelbundet från olika håll och riktningar. Om detta hade beaktats
hade resultaten sett annorlunda ut. Men det är ingenting som ändrar resultaten för själva
korrektheten av vindlastfördelningen då FEM modellen också är beräknad som att vindlasten
kommer ifrån ett håll.

10.1 Metod 1, Styvhetsförhållanden
Styvhetsmetoden, Fall 1, är den metod som är närmast FEM-Designmetoden i resultat. Den
tar hänsyn till väggarnas längder och öppningar på ett bra sätt. Dock tar fallet inte avståndet
mellan väggarna i konsideration, vilket inte är optimalt eftersom tätt placerade väggar
rimligtvis upptar mindre last än väggar med långt avstånd mellan. Det kan också konstateras
att metoden inte tar hänsyn till vilken riktning vinden kommer ifrån. Detta ses tydligt i y-led
där vägg Y1 får mindre kraft än vägg Y3 beroende på att dess styvhet är mindre. Men enligt
resultatet från metod 3 tar vägg Y1 mer kraft än vägg Y3 då denna ligger närmare fasaden
som tar emot lasten.
I fall 2 fördelas lasten som för en balk upplagd på fasta stöd. Dock beskriver den inte hur man
gör med väggar som är placerade i samma led. Ett antagande gjordes i detta fall, vilket var att
kraften skulle fördelas triangulärt på väggarna. Det visade sig enligt FEM-design stämma
hyfsat bra, dock är det inte hela sanningen utan styvheten spelar också en viss roll. Om den
bakomliggande väggen har en större styvhet än väggen framför tar den mer last än vid
triangulär fördelning.
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Denna metod skulle enligt viktningen för metod 1 vara den som stämde bäst, dock är det den
metod som stämmer sämst med resultaten från FEM-Design.
Fall 3 tar endast hänsyn till väggarnas placering. Om två väggar är placerade nära varandra får
de en mindre andel av fasaden trots att de väggarna kanske har en stor styvhet. Detta syns
tydligt i Y-riktningen där de tre stora väggarna Y1-3 delar på 75 % av lasten på fasaden och
den korta väggen Y4 tar 25 % trots att den bara utgör 7,4 % av den totala längden och endast
2,2 % av styvheten i riktningen. I FEM-beräkningen, metod 3, är det tydligt att vägg Y4 tar en
mycket liten del av lasten.
Vid testet som gjordes i x-led där ändrade förhållanden mellan bjälklaget och väggarnas
styvhet undersöks kan det i resultatet utläsas att det i fall 1 gav ett bra resultat men i fall 2 ett
betydligt sämre resultat. För fall 1 blev resultatet bättre än innan då de flesta väggarna låg i
fall 2. Men i fall 2 trots att nästan alla väggar ändrades så att förhållandet på styvheten skulle
bli fall 2, gav detta fall ett mycket sämre resultat än jämförelsen med FEM. Resultatet blev till
och med bättre när det beräknades i fall 1 trots att de flesta väggarna var i fall 2. Detta är ännu
en beräkning som tyder på att antagandet om att se bjälklaget som en balk upplagd på fasta
stöd inte är ett korrekt vid fördelningen av vindlaster.

10.2 Metod 2, Väggens längd
I resultatet för metod 2 kan det utläsas att metoden ger olika avvikelser i de olika riktningarna.
I Y-riktningen stämmer metoden rätt så bra överens med FEM-design, medan den i Xriktningen är den mycket avvikande. Denna metod känns osäker och rekommenderas inte att
användas vid korrekt dimensionering. Fördelen är att den går fort, men nackdelen att den inte
ger ett rättvist resultat.

10.3 Ursprunglig projektplan
Om arbetets hade gjort om från början hade mer tid lagts ned på förstudierna för att kunna
sålla ut vad som var viktigt att undersöka i ett tidigare skede, samt att för att få en djupare
förståelse inom ämnet innan beräkningarna påbörjades. Mycket tid lades nu ned på att förstå
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innehållet och sammanhanget i metod 1, om denna hade varit mer klar från början hade tid
funnits att gräva djupare i hur man skulle kunna beräkna vindlasten fördelningen mer korrekt
vid kombination av avstånd och styvheter.
Vad gäller tidplanen hölls den till viss del, de planerade intervjuerna som skulle ske i
undersökningsskedet uteblev då den kunniga inom metod 1 ej hade tid. Men i övrigt hölls
tiderna någorlunda, de överlappade varandra lite mer än beräknat.
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11 SLUTSATS
Det korrekta sättet att beräkna vindlaster enligt metod 1 bör vara att beräkna varje vägg för
sig, i deras specifika fall, för att få en korrekt analys av metoden. Dock så visade det ju sig att
när förhållandet ändrades, så att i princip alla väggar låg i fall 2, att resultatet också blev
sämre. Enligt beräkningarna för referenshuset verkar det inte som att fördelningsteorierna
beroende på styvhetsförhållandet stämmer.
Ingen av metoderna stämde speciellt bra med resultatet från FEM-Design. De alla saknar
någon eller några aspekter som bör beaktas. En lämplig beräkning av vindlastens fördelning
bör ta hänsyn till styvheten på väggarna, deras placeringar samt avståndet till den belastade
fasaden. För som resultaten från FEM modellen indikerade får vägg Y1 mer last än vägg Y3,
detta trots att vägg Y3 hade en större styvhet, till följd av vägg Y3s längre distans från lastens
angreppspunkt.
Förhoppningsvis så kan beräkningsfallet i Mathcad, bilaga 3, användas för att snabbt byta
indata i och göra denna beräkningsprocess betydligt kortare och då ändå ge ett hyffsat korrekt
resultat för det fallet byggnaden hamnar i. Dock rekommenderas det att utföra beräkningarna i
fall 1 där väggarnas styvhet avgör lastfördelningen, i alla fall för liknande byggnader som
referenshuset, där bjälklaget och väggarna ungefär har samma materialegenskaper.
Vad gäller metod 2 så gick denna mycket snabbt att beräkna men rekommenderas inte att
användas vid seriösare beräkningar då resultatet är för osäkert.
Dessa metoder bör beräknas på fler typer av byggnader för att se om de ger snarlika utfall.
Syftet med rapporten var att kontrollera hur väl handberäkningsmetoderna stämde överrens
med FEM-design. Det känns uppnått och resultatet har givit vilket fall som stämmer bäst och
vad den har för brister.
Målet med rapporten är uppnått till viss del då en beräkningsgång har tagits fram i MathCad
för att hyffsat snabbt kunna beräkna andra hus i. Men eftersom även det fall som fungerade
bäst hade brister är det en del kvar att undersöka innan vindlasternas faktiska fördelning på
byggnaden kan beräknas förhand.

43

12 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE
Ett förslag på fortsatt arbete inom området kan vara att testa dessa beräkningsmetoder på
andra typer av hus, med andra utformningar och planlösningar, för att se om de ger samma
resultat eller om vissa metoder är bättre beroende på vilken typ av byggnad det är.
Även testa vad som skulle kunna hända om huset är byggt med andra material. Hur blir
styvhetsförhållandet om byggnaden varit i trä eller om bjälklaget konstruerats i betong men
väggarna utgjort av trä, stämmer teorin om de tre fallen bättre i dessa scenarion.
Arbetet kan även göras mer utförligt genom att beräkna väggarna i huset i specifika fall i
metod 1 för att se om detta ger ett mer noggrant resultat än den viktning som applicerades i
beräkningarna för denna rapport.
Ett fortsatt arbete kan även vara att dimensionera huset med vertikala laster, snedställning etc.
för att vidare se vad som krävs för att huset ska klara stabiliteten.
Den viktagaste punkten på vidare undersökning inom områden är dock att utveckla hur lasten
fördelas beroende på styvhet och avstånd till kraftens angreppspunkt. Att ta fram en
beräkningsmetod som tar hänsyn till båda dessa aspekter.
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Bilaga 2

Vindlastberäkningar:
Husets indata:
h ≔ 30
d ≔ 10
b ≔ 30
hplan ≔ 3
n ≔ 10
Terrängtyp III
Referensvindhastighet

vb ≔ 24 ―

Husets långsida:
Vindens hastighetstryck

qp_30 ≔ 0.82 ――
2
Formfaktorer
Zon

h
―= 3
d

cpe_D ≔ 0.8
cpe_E ≔ 0.6
Vindlast per kvadratmeter vägg

we_30 ≔ qp_30 ⋅ ⎛⎝cpe_D + cpe_E⎞⎠ = 1.148 ――
2
Vindlast som utbredd last per plan

Qplan_alla ≔ we_30 ⋅ hplan = 3.444 ――
Vindlast som punktlast per plan

Qplan_alla ≔ we_30 ⋅ b ⋅ hplan = 103.32
Vindlast som punktlast för hela långsidan

Qtot_lang ≔ Qplan_alla ⋅ n = ⎛⎝1.033 ⋅ 10 3 ⎞⎠
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Kortsida:
Vindens hastighetstryck

qp_30 ≔ 0.82 ――
2

qp_20 ≔ 0.72 ――
2

qp_17.5 ≔ 0.68 ――
2

qp_15 ≔ 0.65 ――
2

qp_12.5 ≔ 0.61 ――
2

qp_10 ≔ 0.56 ――
2

Formfaktorer
Zon

h
―= 1
b

cpe_D ≔ 0.8
cpe_E ≔ 0.5
Vindlast per kvadratmeter vägg i de olika zonerna

kN
we_30 ≔ qp_30 ⋅ ⎛⎝cpe_D + cpe_E⎞⎠ = 1.066 ――
m2
kN
we_20 ≔ qp_20 ⋅ ⎛⎝cpe_D + cpe_E⎞⎠ = 0.936 ――
m2
kN
we_17.5 ≔ qp_17.5 ⋅ ⎛⎝cpe_D + cpe_E⎞⎠ = 0.884 ――
m2
kN
we_15 ≔ qp_15 ⋅ ⎛⎝cpe_D + cpe_E⎞⎠ = 0.845 ――
m2
kN
we_12.5 ≔ qp_12.5 ⋅ ⎛⎝cpe_D + cpe_E⎞⎠ = 0.793 ――
m2
kN
we_10 ≔ qp_10 ⋅ ⎛⎝cpe_D + cpe_E⎞⎠ = 0.728 ――
m2
Vindlast som utbredd last per plan

Q10 ≔ we_30 ⋅ 1.5

= 1.599 ――

Q9 ≔ we_30 ⋅ hplan = 3.198 ――
Q8 ≔ we_30 ⋅ hplan = 3.198 ――
Q7 ≔ we_30 ⋅ 2.5
Q6 ≔ we_20 ⋅ 2
Q5 ≔ we_17.5 ⋅ 1.5
Q4 ≔ we_15 ⋅ 1

+ we_20 ⋅ 0.5
+ we_17.5 ⋅ 1

= 3.133 ――
= 2.756 ――

+ we_15 ⋅ 1.5
+ we_12.5 ⋅ 2

= 2.594 ――

= 2.431 ――
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Q3 ≔ we_12.5 ⋅ 0.5

+ we_10 ⋅ 2.5

= 2.217 ――

Q2 ≔ we_10 ⋅ hplan = 2.184 ――
Q1 ≔ we_10 ⋅ hplan = 2.184 ――
Q0 ≔ we_10 ⋅ 1.5

= 1.092 ――

Vindlast som punktlast per plan

Q10 ≔ we_30 ⋅ d ⋅ 1.5 = 15.99
Q9 ≔ we_30 ⋅ d ⋅ hplan = 31.98
Q8 ≔ we_30 ⋅ d ⋅ hplan = 31.98
Q7 ≔ we_30 ⋅ d ⋅ 2.5 + we_20 ⋅ d ⋅ 0.5 = 31.33
Q6 ≔ we_20 ⋅ d ⋅ 2 + we_17.5 ⋅ d ⋅ 1 = 27.56
Q5 ≔ we_17.5 ⋅ d ⋅ 1.5 + we_15 ⋅ d ⋅ 1.5 = 25.935
Q4 ≔ we_15 ⋅ d ⋅ 1 + we_12.5 ⋅ d ⋅ 2 = 24.31
Q3 ≔ we_12.5 ⋅ d ⋅ 0.5 + we_10 ⋅ d ⋅ 2.5 = 22.165
Q2 ≔ we_10 ⋅ d ⋅ hplan = 21.84
Q1 ≔ we_10 ⋅ d ⋅ hplan = 21.84
Q0 ≔ we_10 ⋅ d ⋅ 1.5 = 10.92

Vindlast som punktlast för hela kortsidan

Qtot_kort ≔ Q10 + Q9 + Q8 + Q7 + Q6 + Q5 + Q4 + Q3 + Q2 + Q1 + Q0 = 265.85
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Metod 1, Styvhetsförhållande
Indata:
γCE ≔ 1.2
31
Eb ≔ ――
γCE
31
Em ≔ ――
γCE

= 25.833

= 25.833

Punktlaster på långsidan respektive kortsida

Qlang ≔ 1033.2

Qkort ≔ 266.0

Punktlaster på långsidan respektive kortsida per plan

Qlang_alla ≔ 103.32

Qkort_10 ≔ 15.99
Qkort_9 ≔ 31.98
Qkort_8 ≔ 31.98
Qkort_7 ≔ 31.33
Qkort_6 ≔ 27.56
Qkort_5 ≔ 25.935
Qkort_4 ≔ 24.31
Qkort_3 ≔ 22.165
Qkort_2 ≔ 21.84
Qkort_1 ≔ 32.76

Väggarnas namn och placeringar
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Utböjning och styvhet i x-led: [3]
Vägg X2 och X5:
Väggens geometri

H≔3
tm ≔ 0.200
hm ≔ 5

β ≔ 1.2
AmX2_X5 ≔ tm ⋅ hm = 1

2

Väggens tröghetsmoment

⎛t ⋅ h 3 ⎞
⎝m m ⎠
ImX2_X5 ≔ ――――
= 2.083
12

4

Väggens deformation

⎛
⎞
((β ⋅ H))
H3
aX2_X5 ≔ ⎜―――――
+ ――――――
⎟⋅1
⎝ 3 ⋅ Em ⋅ ImX2_X5 0.4 ⋅ Em ⋅ AmX2_X5 ⎠

= 0.516

Väggens styvhet

1
1
SX2 ≔ ―――
= ⎛⎝1.939 ⋅ 10 3 ⎞⎠ ―
aX2_X5

1
1
SX5 ≔ ―――
= ⎛⎝1.939 ⋅ 10 3 ⎞⎠ ―
aX2_X5

Bjälklag X2:
tb ≔ 0.2
hb ≔ 10
L ≔ 11
AbX2 ≔ tb ⋅ hb = 2

2

Bjälklagets tröghetsmoment

⎛t ⋅ h 3 ⎞
⎝b b ⎠
IbX2 ≔ ―――= 16.667
12

4

Bjälklagets deformation

⎛
⎞
L3
β⋅L
δX2 ≔ ⎜――――+ ―――――⎟ ⋅ 1
⎝ 48 ⋅ Eb ⋅ IbX2 4 ⋅ 0.4 ⋅ Eb ⋅ AbX2 ⎠

= ⎛⎝2.241 ⋅ 10 −4⎞⎠

Styvhetsförhållande
aX2_X5
CX2 ≔ ―――
= 2.301
δX2

Fall 2
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Bjälklag X5:
tb ≔ 0.2
hb ≔ 10
L1 ≔ 11
AbX2 ≔ tb ⋅ hb = 2

L2 ≔ 3
2

⎛t ⋅ h 3 ⎞
⎝b b ⎠
IbX2 ≔ ―――= 16.667
12

4

⎞
⎛
L1 3
β ⋅ L1
δX5_1 ≔ ⎜――――+ ―――――⎟ ⋅ 1
⎜⎝ 48 ⋅ Eb ⋅ IbX2 4 ⋅ 0.4 ⋅ Eb ⋅ AbX2 ⎟⎠

= ⎛⎝2.241 ⋅ 10 −4⎞⎠

⎞
⎛
L2 3
β ⋅ L2
δX5_2 ≔ ⎜――――+ ―――――⎟ ⋅ 1
⎜⎝ 48 ⋅ Eb ⋅ IbX2 4 ⋅ 0.4 ⋅ Eb ⋅ AbX2 ⎟⎠

= ⎛⎝4.485 ⋅ 10 −5⎞⎠

Styvhetsförhållande
aX2_X5
CX5 ≔ ―――
= 2.301
δX5_1

Fall 2

aX2_X5
CX5 ≔ ―――
= 11.495
δX5_2

Fall 1

Vägg X1 och X6:
H≔3
tm ≔ 0.200
hm ≔ 5
AmX1_X6 ≔ tm ⋅ hm − tm ⋅ 1

= 0.8

2

⎛t ⋅ h 3 ⎞ ⎛t ⋅ 1 3 ⎞
⎝m m ⎠ ⎝m
⎠
ImX1_X6 ≔ ――――
− ――――
= 2.067
12
12

4

⎛
⎞
((β ⋅ H))
H3
aX1_X6 ≔ ⎜―――――
+ ――――――
⎟⋅1
⎝ 3 ⋅ Em ⋅ ImX1_X6 0.4 ⋅ Em ⋅ AmX1_X6 ⎠
1
1
SX1 ≔ ―――
= ⎛⎝1.655 ⋅ 10 3 ⎞⎠ ―
aX1_X6

= 0.604

1
1
SX6 ≔ ―――
= ⎛⎝1.655 ⋅ 10 3 ⎞⎠ ―
aX1_X6

Bjälklag X1 och X6:
tb ≔ 0.2
hb ≔ 10
L1 ≔ 8

L2 ≔ 11
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2

AbX1_X6 ≔ tb ⋅ hb = 2

⎛t ⋅ h 3 ⎞
⎝b b ⎠
IbX1_X6 ≔ ―――= 16.667
12

4

⎞
⎛
L1 3
β ⋅ L1
⎟⋅1
δX1_X6_1 ≔ ⎜―――――
+ ――――――
⎜⎝ 48 ⋅ Eb ⋅ IbX1_X6 4 ⋅ 0.4 ⋅ Eb ⋅ AbX1_X6 ⎟⎠

= ⎛⎝1.409 ⋅ 10 −4⎞⎠

⎞
⎛
L2 3
β ⋅ L2
⎜
⎟⋅1
+ ――――――
δX1_X6_2 ≔ ―――――
⎜⎝ 48 ⋅ Eb ⋅ IbX1_X6 4 ⋅ 0.4 ⋅ Eb ⋅ AbX1_X6 ⎟⎠

= ⎛⎝2.241 ⋅ 10 −4⎞⎠

Styvhetsförhållande
aX1_X6
CX1_X6 ≔ ―――
= 4.287
δX1_X6_1

Fall 2

aX1_X6
CX1_X6 ≔ ―――
= 2.696
δX1_X6_2

Fall 2

Vägg X3 och X4:
H≔3
tm ≔ 0.200
hm ≔ 2
AmX3_X4 ≔ tm ⋅ hm = 0.4

2

⎛t ⋅ h 3 ⎞
⎝m m ⎠
ImX3_X4 ≔ ――――
= 0.133
12

4

⎛
⎞
((β ⋅ H))
H3
+ ――――――
aX3_X4 ≔ ⎜―――――
⎟⋅1
⎝ 3 ⋅ Em ⋅ ImX3_X4 0.4 ⋅ Em ⋅ AmX3_X4 ⎠
1
1
SX3 ≔ ―――
= 287.037 ―
aX3_X4

= 3.484

1
1
SX4 ≔ ―――
= 287.037 ―
aX3_X4

Bjälklag X3:
tb ≔ 0.2
hb ≔ 10
L≔3
AbX3 ≔ tb ⋅ hb = 2

2

⎛t ⋅ h 3 ⎞
⎝b b ⎠
IbX3 ≔ ―――= 16.667
12

4
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⎛
⎞
L3
β⋅L
δX3 ≔ ⎜――――+ ―――――⎟ ⋅ 1
⎝ 48 ⋅ Eb ⋅ IbX3 4 ⋅ 0.4 ⋅ Eb ⋅ AbX3 ⎠

= ⎛⎝4.485 ⋅ 10 −5⎞⎠

Styvhetsförhållande
aX3_X4
CX3 ≔ ―――
= 77.67
δX3

Fall 1

Bjälklag X4:
tb ≔ 0.2
hb ≔ 10
L≔3
AbX4 ≔ tb ⋅ hb = 2

2

⎛t ⋅ h 3 ⎞
⎝b b ⎠
IbX4 ≔ ―――= 16.667
12

4

⎛
⎞
L3
β⋅L
δX4 ≔ ⎜――――+ ―――――⎟ ⋅ 1
⎝ 48 ⋅ Eb ⋅ IbX4 4 ⋅ 0.4 ⋅ Eb ⋅ AbX4 ⎠

= ⎛⎝4.485 ⋅ 10 −5⎞⎠

Styvhetsförhållande
aX3_X4
CX4 ≔ ―――
= 77.67
δX4

Fall 1

Utböjning och styvhet i y-led: [3]:
Vägg Y1:
H≔3
tm ≔ 0.200
hm ≔ 8
AmY1 ≔ tm ⋅ hm − tm ⋅ 2

= 1.2

2

⎛t ⋅ h 3 ⎞ ⎛t ⋅ 2 3 ⎞
⎝m m ⎠ ⎝m
⎠
ImY1 ≔ ――――
− ――――
= 8.5
12
12
⎛
⎞
((β ⋅ H))
H3
aY1 ≔ ⎜――――+ ―――――
⎟⋅1
⎝ 3 ⋅ Em ⋅ ImY1 0.4 ⋅ Em ⋅ AmY1 ⎠

4

= 0.331

1
1
SY1 ≔ ――
= ⎛⎝3.018 ⋅ 10 3 ⎞⎠ ―
aY1
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Bjälklag Y1:
tb ≔ 0.2
hb ≔ 30
L≔5
AbY1 ≔ tb ⋅ hb = 6

2

⎛t ⋅ h 3 ⎞
⎝b b ⎠
IbY1 ≔ ―――= 450
12

4

⎛
⎞
L3
β⋅L
δY1 ≔ ⎜――――+ ―――――⎟ ⋅ 1
⎝ 48 ⋅ Eb ⋅ IbY1 4 ⋅ 0.4 ⋅ Eb ⋅ AbY1 ⎠

= ⎛⎝2.442 ⋅ 10 −5⎞⎠

Styvhetsförhållande
aY1
CY1 ≔ ――
= 13.568
δY1

Fall 1

Vägg Y2:
H≔3
tm ≔ 0.200
hm ≔ 11
AmY2 ≔ tm ⋅ hm − tm ⋅ 1

=2

2

⎛t ⋅ h 3 ⎞ ⎛t ⋅ 1 3 ⎞
⎝m m ⎠ ⎝m
⎠
ImY2 ≔ ――――
− ――――
= 22.167
12
12
⎛
⎞
((β ⋅ H))
H3
aY2 ≔ ⎜――――+ ―――――
⎟⋅1
⎝ 3 ⋅ Em ⋅ ImY2 0.4 ⋅ Em ⋅ AmY2 ⎠

4

= 0.19

1
1
SY2 ≔ ――
= ⎛⎝5.266 ⋅ 10 3 ⎞⎠ ―
aY2

Bjälklag Y2:
tb ≔ 0.2
hb ≔ 30
L≔5
AbY2 ≔ tb ⋅ hb = 6

2

⎛t ⋅ h 3 ⎞
⎝b b ⎠
IbY2 ≔ ―――= 450
12

4
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⎛
⎞
L3
β⋅L
δY2_1 ≔ ⎜――――+ ―――――⎟ ⋅ 1
⎝ 48 ⋅ Eb ⋅ IbY2 4 ⋅ 0.4 ⋅ Eb ⋅ AbY2 ⎠

= ⎛⎝2.442 ⋅ 10 −5⎞⎠

Styvhetsförhållande
aY2
CY2_1 ≔ ――= 7.778
δY2_1

Fall 3

Vägg Y3:
H≔3
tm ≔ 0.200
hm ≔ 11
AmY3 ≔ tm ⋅ hm − tm ⋅ 2

= 1.8

2

⎛t ⋅ h 3 ⎞ ⎛t ⋅ 2 3 ⎞
⎝m m ⎠ ⎝m
⎠
ImY3 ≔ ――――
− ――――
= 22.15
12
12
⎛
⎞
((β ⋅ H))
H3
aY3 ≔ ⎜――――+ ―――――
⎟⋅1
⎝ 3 ⋅ Em ⋅ ImY3 0.4 ⋅ Em ⋅ AmY3 ⎠

4

= 0.209

1
1
SY3 ≔ ――
= ⎛⎝4.778 ⋅ 10 3 ⎞⎠ ―
aY3

Bjälklag Y3:
tb ≔ 0.2
hb ≔ 30
L≔5
AbY3 ≔ tb ⋅ hb = 6

2

⎛t ⋅ h 3 ⎞
⎝b b ⎠
IbY3 ≔ ―――= 450
12

4

⎛
⎞
L3
β⋅L
δY3 ≔ ⎜――――+ ―――――⎟ ⋅ 1
⎝ 48 ⋅ Eb ⋅ IbY3 4 ⋅ 0.4 ⋅ Eb ⋅ AbY3 ⎠

= ⎛⎝2.442 ⋅ 10 −5⎞⎠

Styvhetsförhållande
aY3
CY3 ≔ ――
= 8.571
δY3

Fall 3
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Vägg Y4:
H≔3
tm ≔ 0.200
hm ≔ 2
AmY4 ≔ tm ⋅ hm = 0.4

2

⎛t ⋅ h 3 ⎞
⎝m m ⎠
ImY4 ≔ ――――
= 0.133
12

4

⎛
⎞
((β ⋅ H))
H3
aY4 ≔ ⎜――――+ ―――――
⎟⋅1
⎝ 3 ⋅ Em ⋅ ImY4 0.4 ⋅ Em ⋅ AmY4 ⎠

= 3.484

1
1
SY4 ≔ ――
= 287.037 ―
aY4

Bjälklag Y4:
tb ≔ 0.2
hb ≔ 30
L≔5
AbY4 ≔ tb ⋅ hb = 6

2

⎛t ⋅ h 3 ⎞
⎝b b ⎠
IbY4 ≔ ―――= 450
12

4

⎛
⎞
L3
β⋅L
δY4 ≔ ⎜――――+ ―――――⎟ ⋅ 1
⎝ 48 ⋅ Eb ⋅ IbY4 4 ⋅ 0.4 ⋅ Eb ⋅ AbY4 ⎠

= ⎛⎝2.442 ⋅ 10 −5⎞⎠

Styvhetsförhållande
aY4
CY4 ≔ ――
= 142.679
δY4

Fall 1

Sammanfattning av fallen:
x-led:
50 %
0%
50 %

y-led:
Fall 1
Fall 2
Fall 3

42 %
58 %
0%

Fall 1
Fall 2
Fall 3
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Fall 1: C > 10 [3]
Lastfördelning på väggarna
⎛⎝Qlang_alla ⋅ SX1⎞⎠
FQ_X1 ≔ ――――――――――= 22.031
SX1 + SX2 + SX3 + SX4 + SX5 + SX6
⎛⎝Qlang_alla ⋅ SX2⎞⎠
FQ_X2 ≔ ――――――――――= 25.81
SX1 + SX2 + SX3 + SX4 + SX5 + SX6
⎛⎝Qlang_alla ⋅ SX3⎞⎠
FQ_X3 ≔ ――――――――――= 3.82
SX1 + SX2 + SX3 + SX4 + SX5 + SX6
⎛⎝Qlang_alla ⋅ SX4⎞⎠
FQ_X4 ≔ ――――――――――= 3.82
SX1 + SX2 + SX3 + SX4 + SX5 + SX6
⎛⎝Qlang_alla ⋅ SX5⎞⎠
FQ_X5 ≔ ――――――――――= 25.81
SX1 + SX2 + SX3 + SX4 + SX5 + SX6
⎛⎝Qlang_alla ⋅ SX6⎞⎠
FQ_X6 ≔ ――――――――――= 22.031
SX1 + SX2 + SX3 + SX4 + SX5 + SX6
⎛⎝Qkort_10 ⋅ SY1⎞⎠
FQ10_Y1 ≔ ―――――――
= 3.615
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_9 ⋅ SY1⎞⎠
FQ9_Y1 ≔ ―――――――
= 7.231
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_10 ⋅ SY2⎞⎠
FQ10_Y2 ≔ ―――――――
= 6.307
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_9 ⋅ SY2⎞⎠
FQ9_Y2 ≔ ―――――――
= 12.614
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_10 ⋅ SY3⎞⎠
FQ10_Y3 ≔ ―――――――
= 5.724
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_9 ⋅ SY3⎞⎠
FQ9_Y3 ≔ ―――――――
= 11.447
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_10 ⋅ SY4⎞⎠
FQ10_Y4 ≔ ―――――――
= 0.344
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_9 ⋅ SY4⎞⎠
FQ9_Y4 ≔ ―――――――
= 0.688
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_8 ⋅ SY1⎞⎠
FQ8_Y1 ≔ ―――――――
= 7.231
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_7 ⋅ SY1⎞⎠
FQ7_Y1 ≔ ―――――――
= 7.084
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_8 ⋅ SY2⎞⎠
FQ8_Y2 ≔ ―――――――
= 12.614
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_7 ⋅ SY2⎞⎠
FQ7_Y2 ≔ ―――――――
= 12.358
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_8 ⋅ SY3⎞⎠
FQ8_Y3 ≔ ―――――――
= 11.447
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_7 ⋅ SY3⎞⎠
FQ7_Y3 ≔ ―――――――
= 11.214
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_8 ⋅ SY4⎞⎠
FQ8_Y4 ≔ ―――――――
= 0.688
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_7 ⋅ SY4⎞⎠
FQ7_Y4 ≔ ―――――――
= 0.674
SY1 + SY2 + SY3 + SY4
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⎛⎝Qkort_6 ⋅ SY1⎞⎠
FQ6_Y1 ≔ ―――――――
= 6.231
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_5 ⋅ SY1⎞⎠
FQ5_Y1 ≔ ―――――――
= 5.864
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_6 ⋅ SY2⎞⎠
FQ6_Y2 ≔ ―――――――
= 10.871
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_5 ⋅ SY2⎞⎠
FQ5_Y2 ≔ ―――――――
= 10.23
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_6 ⋅ SY3⎞⎠
FQ6_Y3 ≔ ―――――――
= 9.865
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_5 ⋅ SY3⎞⎠
FQ5_Y3 ≔ ―――――――
= 9.283
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_6 ⋅ SY4⎞⎠
FQ6_Y4 ≔ ―――――――
= 0.593
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_5 ⋅ SY4⎞⎠
FQ5_Y4 ≔ ―――――――
= 0.558
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_4 ⋅ SY1⎞⎠
FQ4_Y1 ≔ ―――――――
= 5.497
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_3 ⋅ SY1⎞⎠
FQ3_Y1 ≔ ―――――――
= 5.012
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_4 ⋅ SY2⎞⎠
FQ4_Y2 ≔ ―――――――
= 9.589
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_3 ⋅ SY2⎞⎠
FQ3_Y2 ≔ ―――――――
= 8.743
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_4 ⋅ SY3⎞⎠
FQ4_Y3 ≔ ―――――――
= 8.702
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_3 ⋅ SY3⎞⎠
FQ3_Y3 ≔ ―――――――
= 7.934
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_4 ⋅ SY4⎞⎠
FQ4_Y4 ≔ ―――――――
= 0.523
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_3 ⋅ SY4⎞⎠
FQ3_Y4 ≔ ―――――――
= 0.477
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_2 ⋅ SY1⎞⎠
FQ2_Y1 ≔ ―――――――
= 4.938
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_1 ⋅ SY1⎞⎠
FQ1_Y1 ≔ ―――――――
= 7.407
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_2 ⋅ SY2⎞⎠
FQ2_Y2 ≔ ―――――――
= 8.615
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_1 ⋅ SY2⎞⎠
FQ1_Y2 ≔ ―――――――
= 12.922
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_2 ⋅ SY3⎞⎠
FQ2_Y3 ≔ ―――――――
= 7.818
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_1 ⋅ SY3⎞⎠
FQ1_Y3 ≔ ―――――――
= 11.726
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_2 ⋅ SY4⎞⎠
FQ2_Y4 ≔ ―――――――
= 0.47
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

⎛⎝Qkort_1 ⋅ SY4⎞⎠
FQ1_Y4 ≔ ―――――――
= 0.704
SY1 + SY2 + SY3 + SY4

Totalkraft för vägg på plan 1:
FQ_X1_tot ≔ FQ_X1 ⋅ 10 = 220.306
FQ_X2_tot ≔ FQ_X2 ⋅ 10 = 258.096
FQ_X3_tot ≔ FQ_X3 ⋅ 10 = 38.198

FQ_X4_tot ≔ FQ_X4 ⋅ 10 = 38.198
FQ_X5_tot ≔ FQ_X5 ⋅ 10 = 258.096
FQ_X6_tot ≔ FQ_X6 ⋅ 10 = 220.306

FQ_Y1_tot ≔ FQ10_Y1 + FQ9_Y1 + FQ8_Y1 + FQ7_Y1 + FQ6_Y1 + FQ5_Y1 + FQ4_Y1 + FQ3_Y1 + FQ2_Y1 + FQ1_Y1 = 60.109
FQ_Y2_tot ≔ FQ10_Y2 + FQ9_Y2 + FQ8_Y2 + FQ7_Y2 + FQ6_Y2 + FQ5_Y2 + FQ4_Y2 + FQ3_Y2 + FQ2_Y2 + FQ1_Y2 = 104.864
FQ_Y3_tot ≔ FQ10_Y3 + FQ9_Y3 + FQ8_Y3 + FQ7_Y3 + FQ6_Y3 + FQ5_Y3 + FQ4_Y3 + FQ3_Y3 + FQ2_Y3 + FQ1_Y3 = 95.16
FQ_Y4_tot ≔ FQ10_Y4 + FQ9_Y4 + FQ8_Y4 + FQ7_Y4 + FQ6_Y4 + FQ5_Y4 + FQ4_Y4 + FQ3_Y4 + FQ2_Y4 + FQ1_Y4 = 5.716
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Kontroll av rotation samt uträkning av nya krafter: [3]
Väggarnas avstånd till kortsida respektive långsida:
x4 ≔ 16
y1 ≔ 5
x1 ≔ 8
x2 ≔ 11
x5 ≔ 19
y2 ≔ 5
x3 ≔ 14
x6 ≔ 19
Lastcentrum:
exl ≔ 15

y3 ≔ 5
y4 ≔ 9.9

eyl ≔ 5

Skjuvcentrum:
SX1 ⋅ x1 + SX2 ⋅ x2 + SX3 ⋅ x3 + SX4 ⋅ x4 + SX5 ⋅ x5 + SX6 ⋅ x6
= 14.36
exs ≔ ―――――――――――――――――
SX1 + SX2 + SX3 + SX4 + SX5 + SX6
SY1 ⋅ y1 + SY2 ⋅ y2 + SY3 ⋅ y3 + SY4 ⋅ y4
eys ≔ ―――――――――――
= 5.105
SY1 + SY2 + SY3 + SY4
Förskjutning av rotationscentrum:
ex ≔ exs − exl = −0.64

ey ≔ eys − eyl = 0.105

Vridmoment:
Mlang ≔ Qlang ⋅ ex = −660.918

⋅

Mkort ≔ Qkort ⋅ ey = 28.026

⋅

Väggarnas avstånd till rotationscentrum:
x1 ≔ −6.36
x2 ≔ −3.36
x3 ≔ −0.36

x4 ≔ 1.64
x5 ≔ 4.64
x6 ≔ 4.64

y1 ≔ −0.106
y2 ≔ −0.106

y3 ≔ −0.106
y4 ≔ 4.794

Total kraft för väggarna med rotation:
1
xsumma ≔ SX1 ⋅ x1 2 + SX2 ⋅ x2 2 + SX3 ⋅ x3 2 + SX4 ⋅ x4 2 + SX5 ⋅ x5 2 + SX6 ⋅ x6 2 = 167.065 ―⋅

1
ysumma ≔ SY1 ⋅ y1 2 + SY2 ⋅ y2 2 + SY3 ⋅ y3 2 + SY4 ⋅ y4 2 = 6.744 ―⋅

⋅

⋅

Total kraft för väggarna med rotation:
⎛⎝SX1 ⋅ x1⎞⎠
FX1 ≔ FQ_X1_tot + ―――――⋅ Mlang = 260.342
xsumma + ysumma
⎛⎝SX2 ⋅ x2⎞⎠
FX2 ≔ FQ_X2_tot + ―――――⋅ Mlang = 282.875
xsumma + ysumma
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⎛⎝SX3 ⋅ x3⎞⎠
FX3 ≔ FQ_X3_tot + ―――――⋅ Mlang = 38.591
xsumma + ysumma
⎛⎝SX4 ⋅ x4⎞⎠
FX4 ≔ FQ_X4_tot + ―――――⋅ Mlang = 36.408
xsumma + ysumma
⎛⎝SX5 ⋅ x5⎞⎠
FX5 ≔ FQ_X5_tot + ―――――⋅ Mlang = 223.877
xsumma + ysumma
⎛⎝SX6 ⋅ x6⎞⎠
FX6 ≔ FQ_X6_tot + ―――――⋅ Mlang = 191.097
xsumma + ysumma
⎛⎝SY1 ⋅ y1⎞⎠
FY1 ≔ FQ_Y1_tot + ―――――⋅ Mkort = 60.058
xsumma + ysumma
⎛⎝SY2 ⋅ y2⎞⎠
FY2 ≔ FQ_Y2_tot + ―――――⋅ Mkort = 104.774
xsumma + ysumma
⎛⎝SY3 ⋅ y3⎞⎠
FY3 ≔ FQ_Y3_tot + ―――――⋅ Mkort = 95.078
xsumma + ysumma
⎛⎝SY4 ⋅ y4⎞⎠
FY4 ≔ FQ_Y4_tot + ―――――⋅ Mkort = 5.938
xsumma + ysumma
Kontroll summa:
FXtot ≔ FX1 + FX2 + FX3 + FX4 + FX5 + FX6 = 1.033
FYtot ≔ FY1 + FY2 + FY3 + FY4 = 0.266
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Fall 2: C < 5 [3]
X-led:

Andel av last för vägg X5 och vägg X6:

FX1 ≔ 328.1

FX4 ≔ 83.6

FX2 ≔ 102.0

FX5 ≔ 0.1273 ⋅ 432.4

= 55.045

FX3 ≔ 86.0

FX6 ≔ 0.8727 ⋅ 432.4

= 377.355
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Y-led:

Andel av last för vägg Y1, Y2 och Y3:

FY1 ≔ 0.736 ⋅ 199.64

= 146.935

FY2 ≔ 0.198 ⋅ 199.64

= 39.529

FY3 ≔ 0.066 ⋅ 199.64

= 13.176

FY4 ≔ 66.36

Kontroll summa:
FXtot ≔ FX1 + FX2 + FX3 + FX4 + FX5 + FX6 = 1.032
FYtot ≔ FY1 + FY2 + FY3 + FY4 = 0.266
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Fall 3: C = 5-10 [3]

X-led:
Fasad längd, långsida
xtot ≔ 30
Väggarnas längd av fasaden
x3 ≔ 2.5
x1 ≔ 9.5

x5 ≔ 6.25

x2 ≔ 3

x6 ≔ 6.25

x4 ≔ 2.5

Väggarnas andel av fasaden
x1
x1_andel ≔ ――
= 0.317
xtot

x4
x4_andel ≔ ――
= 0.083
xtot

x2
x2_andel ≔ ――
= 0.1
xtot

x5
x5_andel ≔ ――
= 0.208
xtot

x3
= 0.083
x3_andel ≔ ――
xtot

x6
x6_andel ≔ ――
= 0.208
xtot

Kraft per vägg
Fx1 ≔ Qlang ⋅ x1_andel = 327.18

Fx4 ≔ Qlang ⋅ x4_andel = 86.1

Fx2 ≔ Qlang ⋅ x2_andel = 103.32

Fx5 ≔ Qlang ⋅ x5_andel = 215.25

Fx3 ≔ Qlang ⋅ x3_andel = 86.1

Fx6 ≔ Qlang ⋅ x6_andel = 215.25
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Y-led:
Fasad längd, kortsida
ytot ≔ 10
Väggarnas längd av fasaden
y1 ≔ 2.52
y2 ≔ 2.52

y3 ≔ 2.52

y4 ≔ 2.45

Väggarnas andel av fasaden
y1
y1_andel ≔ ――
= 0.252
ytot

y2
y2_andel ≔ ――
= 0.252
ytot

y3
y3_andel ≔ ――
= 0.252
ytot

y4
y4_andel ≔ ――
= 0.245
ytot

Kraft per vägg
Fy1 ≔ Qkort ⋅ y1_andel = 67.032

Fy3 ≔ Qkort ⋅ y3_andel = 67.032

Fy2 ≔ Qkort ⋅ y2_andel = 67.032

Fy4 ≔ Qkort ⋅ y4_andel = 65.17

Kontroll summa:
FXtot ≔ Fx1 + Fx2 + Fx3 + Fx4 + Fx5 + Fx6 = ⎛⎝1.033 ⋅ 10 3 ⎞⎠
FYtot ≔ Fy1 + Fy2 + Fy3 + Fy4 = 266.266
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Metod 2, Väggens längd

X-led:
Väggarnas längder (minus dörröppningar)
X1 ≔ 5

−1

=4

X2 ≔ 5

X3 ≔ 3.1

X5 ≔ 5

X4 ≔ 3.1

X6 ≔ 5

−1

=4

Xtot ≔ X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 = 24.2
Vindlast per plan
Qplan_alla ≔ 103.32
Kraft per vägg
Qplan_alla
QX1 ≔ ―――⋅ X1 = 17.078
Xtot

Qplan_alla
QX4 ≔ ―――⋅ X4 = 13.235
Xtot

Qplan_alla
QX2 ≔ ―――⋅ X2 = 21.347
Xtot

Qplan_alla
QX5 ≔ ―――⋅ X5 = 21.347
Xtot

Qplan_alla
QX3 ≔ ―――⋅ X3 = 13.235
Xtot

Qplan_alla
QX6 ≔ ―――⋅ X6 = 17.078
Xtot

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

Bilaga 4
Y-led:
Väggarnas längder (minus dörröppningar)
Y1 ≔ 8
Y2 ≔ 11

−2

Y3 ≔ 11

=6

−1

−2

=9

Y4 ≔ 2

= 10

Ytot ≔ Y1 + Y2 + Y3 + Y4 = 27
Vindlast per plan
Q10 ≔ 15.99
Q9 ≔ 31.98
Q8 ≔ 31.98
Q7 ≔ 31.33
Q6 ≔ 27.56

Q5 ≔ 25.935
Q4 ≔ 24.31
Q3 ≔ 22.165
Q2 ≔ 21.84
Q1 ≔ 32.76

Kraft per vägg
Plan 10 Q
10
QY1_10 ≔ ――
⋅ Y1 = 3.553
Ytot
Q10
QY2_10 ≔ ――
⋅ Y2 = 5.922
Ytot

Q10
QY3_10 ≔ ――
⋅ Y3 = 5.33
Ytot
Q10
QY4_10 ≔ ――
⋅ Y4 = 1.184
Ytot

Plan 9 Q
9
QY1_9 ≔ ――
⋅ Y1 = 7.107
Ytot
Q9
QY2_9 ≔ ――
⋅ Y2 = 11.844
Ytot

Q9
QY3_9 ≔ ――
⋅ Y3 = 10.66
Ytot
Q9
QY4_9 ≔ ――
⋅ Y4 = 2.369
Ytot

Plan 8 Q
8
QY1_8 ≔ ――
⋅ Y1 = 7.107
Ytot
Q8
QY2_8 ≔ ――
⋅ Y2 = 11.844
Ytot

Q8
QY3_8 ≔ ――
⋅ Y3 = 10.66
Ytot
Q8
QY4_8 ≔ ――
⋅ Y4 = 2.369
Ytot

Plan 7 Q
7
QY1_7 ≔ ――
⋅ Y1 = 6.962
Ytot
Q7
QY2_7 ≔ ――
⋅ Y2 = 11.604
Ytot

Q7
QY3_7 ≔ ――
⋅ Y3 = 10.443
Ytot
Q7
QY4_7 ≔ ――
⋅ Y4 = 2.321
Ytot

Plan 6 Q
6
QY1_6 ≔ ――
⋅ Y1 = 6.124
Ytot
Q6
QY2_6 ≔ ――
⋅ Y2 = 10.207
Ytot

Q6
QY3_6 ≔ ――
⋅ Y3 = 9.187
Ytot
Q6
QY4_6 ≔ ――
⋅ Y4 = 2.041
Ytot
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Plan 5 Q
5
QY1_5 ≔ ――
⋅ Y1 = 5.763
Ytot
Q5
QY2_5 ≔ ――
⋅ Y2 = 9.606
Ytot

Q5
QY3_5 ≔ ――
⋅ Y3 = 8.645
Ytot
Q5
QY4_5 ≔ ――
⋅ Y4 = 1.921
Ytot

Plan 4 Q
4
QY1_4 ≔ ――
⋅ Y1 = 5.402
Ytot
Q4
QY2_4 ≔ ――
⋅ Y2 = 9.004
Ytot

Q4
QY3_4 ≔ ――
⋅ Y3 = 8.103
Ytot
Q4
QY4_4 ≔ ――
⋅ Y4 = 1.801
Ytot

Plan 3 Q
3
QY1_3 ≔ ――
⋅ Y1 = 4.926
Ytot
Q3
QY2_3 ≔ ――
⋅ Y2 = 8.209
Ytot

Q3
QY3_3 ≔ ――
⋅ Y3 = 7.388
Ytot
Q3
QY4_3 ≔ ――
⋅ Y4 = 1.642
Ytot

Plan 2 Q
2
⋅ Y1 = 4.853
QY1_2 ≔ ――
Ytot
Q2
QY2_2 ≔ ――
⋅ Y2 = 8.089
Ytot

Q2
QY3_2 ≔ ――
⋅ Y3 = 7.28
Ytot
Q2
QY4_2 ≔ ――
⋅ Y4 = 1.618
Ytot

Plan 1 Q
1
⋅ Y1 = 7.28
QY1_1 ≔ ――
Ytot
Q1
QY2_1 ≔ ――
⋅ Y2 = 12.133
Ytot

Q1
QY3_1 ≔ ――
⋅ Y3 = 10.92
Ytot
Q1
QY4_1 ≔ ――
⋅ Y4 = 2.427
Ytot

Total reaktionskraft under vägg:
QX1tot ≔ QX1 ⋅ 10 = 170.777
QX2tot ≔ QX2 ⋅ 10 = 213.471
QX3tot ≔ QX3 ⋅ 10 = 132.352
QX4tot ≔ QX4 ⋅ 10 = 132.352
QX5tot ≔ QX5 ⋅ 10 = 213.471
QX6tot ≔ QX6 ⋅ 10 = 170.777
QY1tot ≔ QY1_10 + QY1_9 + QY1_8 + QY1_7 + QY1_6 + QY1_5 + QY1_4 + QY1_3 + QY1_2 + QY1_1 = 59.078
QY2tot ≔ QY2_10 + QY2_9 + QY2_8 + QY2_7 + QY2_6 + QY2_5 + QY2_4 + QY2_3 + QY2_2 + QY2_1 = 98.463
QY3tot ≔ QY3_10 + QY3_9 + QY3_8 + QY3_7 + QY3_6 + QY3_5 + QY3_4 + QY3_3 + QY3_2 + QY3_1 = 88.617
QY4tot ≔ QY4_10 + QY4_9 + QY4_8 + QY4_7 + QY4_6 + QY4_5 + QY4_4 + QY4_3 + QY4_2 + QY4_1 = 19.693
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Metodjämförelse
Indata:
Metod 1, Fall 1
X1_1.1 ≔ 260.342
X2_1.1 ≔ 282.875
X3_1.1 ≔ 38.591

X4_1.1 ≔ 36.408
X5_1.1 ≔ 223.877
X6_1.1 ≔ 191.097

Y1_1.1 ≔ 60.058
Y2_1.1 ≔ 104.774

Y3_1.1 ≔ 95.078
Y4_1.1 ≔ 5.938

X4_1.2 ≔ 83.60
X5_1.2 ≔ 55.045
X6_1.2 ≔ 377.355

Y1_1.2 ≔ 146.935
Y2_1.2 ≔ 39.529

Y3_1.2 ≔ 13.176
Y4_1.2 ≔ 66.36

X4_1.3 ≔ 86.1
X5_1.3 ≔ 215.25
X6_1.3 ≔ 215.25

Y1_1.3 ≔ 67.03
Y2_1.3 ≔ 67.03

Y3_1.3 ≔ 67.03
Y4_1.3 ≔ 65.17

X4_2 ≔ 132.352
X5_2 ≔ 213.471
X6_2 ≔ 170.777

Y1_2 ≔ 59.078
Y2_2 ≔ 98.463

Y3_2 ≔ 88.617
Y4_2 ≔ 19.693

X4_3 ≔ 24.30
X5_3 ≔ 347.50
X6_3 ≔ 222.00

Y1_3 ≔ 89.24
Y2_3 ≔ 193.76

Y3_3 ≔ 54.61
Y4_3 ≔ 0.23

Metod 1, Fall 2
X1_1.2 ≔ 328.10
X2_1.2 ≔ 102
X3_1.2 ≔ 86
Metod 1, Fall 3
X1_1.3 ≔ 327.18
X2_1.3 ≔ 103.32
X3_1.3 ≔ 86.1
Metod 2
X1_2 ≔ 170.777
X2_2 ≔ 213.471
X3_2 ≔ 132.352
Metod 3
X1_3 ≔ 204.80
X2_3 ≔ 211.50
X3_3 ≔ 23.20

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

Bilaga 5
Skillnad :
Metod 1, Fall 1
X1_1.1
X1 ≔ ――= 1.271
X1_3

X4_1.1
X4 ≔ ――= 1.498
X4_3

Y1_1.1
Y3_1.1
Y1 ≔ ――= 0.673 Y3 ≔ ――= 1.741
Y1_3
Y3_3

X1 ≔ 27.1

X4 ≔ 49.8

Y1 ≔ 48.6

X2_1.1
X2 ≔ ――= 1.337
X2_3

X5_1.1
X5 ≔ ――= 0.644
X5_3

Y2_1.1
Y4_1.1
Y2 ≔ ――= 0.541 Y4 ≔ ――= 25.817
Y2_3
Y4_3

X2 ≔ 33.7

X5 ≔ 55.3

Y2 ≔ 84.8

X3_1.1
X3 ≔ ――= 1.663
X3_3

X6_1.1
X6 ≔ ――= 0.861
X6_3

X3 ≔ 66.3

X6 ≔ 16.1

Xtot_1.1 ≔ X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 = 248.3

Y3 ≔ 74.1

Ytot_1.1 ≔ Y1 + Y2 + Y3 = 207.5

Metod 1, Fall 2
X1_1.2
X1 ≔ ――= 1.602
X1_3

X4_1.2
X4 ≔ ――= 3.44
X4_3

Y1_1.2
Y3_1.2
Y1 ≔ ――= 1.647 Y3 ≔ ――= 0.241
Y1_3
Y3_3

X1 ≔ 60.2

X4 ≔ 244.0

Y1 ≔ 64.7

Y3 ≔ 314.9

X2_1.2
X2 ≔ ――= 0.482
X2_3

X5_1.2
X5 ≔ ――= 0.158
X5_3

Y2_1.2
Y2 ――= 17.3
Y2_3

Y4_1.2
Y4 ≔ ――= 288.522
Y4_3

X2 ≔ 207.5

X5 ≔ 532.9

Y2 ≔ 1630.0

X3_1.2
X3 ≔ ――= 3.707
X3_3

X6_1.2
X6 ≔ ――= 1.7
X6_3

X3 ≔ 270.7

X6 ≔ 70.0

Xtot_1.2 ≔ X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 = 1.385 ⋅ 10 3

Ytot_1.2 ≔ Y1 + Y2 + Y3 = 2.01 ⋅ 10 3
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Metod 1, Fall 3
X1_1.3
X1 ≔ ――= 1.598
X1_3

X4_1.3
X4 ≔ ――= 3.543
X4_3

Y1_1.3
Y3_1.3
Y1 ≔ ――= 0.751 Y3 ≔ ――= 1.227
Y1_3
Y3_3

X1 ≔ 59.8

X4 ≔ 254.3

Y1 ≔ 33.2

X2_1.3
X2 ≔ ――= 0.489
X2_3

X5_1.3
X5 ≔ ――= 0.619
X5_3

Y2_1.3
Y4_1.3
Y2 ――= 563.888 Y4 ≔ ――= 283.348
Y2_3
Y4_3

X2 ≔ 104.5

X5 ≔ 61.6

Y2 ≔ 463.9

X3_1.3
X3 ≔ ――= 3.711
X3_3

X6_1.3
X6 ≔ ――= 0.97
X6_3

X3 ≔ 271.1

X6 ≔ 3.1

Xtot_1.3 ≔ X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 = 754.4

Y3 ≔ 22.7

Ytot_1.3 ≔ Y1 + Y2 + Y3 = 519.8

Metod 2
X1_2
X1 ≔ ――
= 0.834
X1_3

X4_2
X4 ≔ ――
= 5.447
X4_3

Y1_2
Y1 ≔ ――
= 0.662
Y1_3

Y3_2
Y3 ≔ ――
= 1.623
Y3_3

X1 ≔ 19.9

X4 ≔ 444.7

Y1 ≔ 51.1

Y3 ≔ 63.3

X2_2
= 1.009
X2 ≔ ――
X2_3

X5_2
X5 ≔ ――
= 0.614
X5_3

Y2_2
Y2 ≔ ――
= 0.508
Y2_3

Y4_2
Y4 ≔ ――
= 85.622
Y4_3

X2 ≔ 0.9

X5 ≔ 62.9

Y2 ≔ 96.9

X3_2
X3 ≔ ――
= 5.705
X3_3

X6_2
X6 ≔ ――
= 0.769
X6_3

X3 ≔ 470.5

X6 ≔ 30.0

Xtot_2 ≔ X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 = 1.029 ⋅ 10 3

Ytot_2 ≔ Y1 + Y2 + Y3 = 211.3

Sammanställning avvikelser:
Xtot_1.1
= 41.383
―――
6
Xtot_1.2
= 230.883
―――
6
Xtot_1.3
= 125.733
―――
6
Xtot_2
――= 171.483
6

Ytot_1.1
= 69.167
―――
3
Ytot_1.2
= 669.867
―――
3
Ytot_1.3
= 173.267
―――
3
Ytot_2
――= 70.433
3
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Test med mycket styvt bjälklag:
Metod 1, Fall 1

Metod 3

X1_styv ≔ 260.342
X2_styv ≔ 282.875
X3_styv ≔ 38.591

X4_styv ≔ 36.408
X5_styv ≔ 223.877
X6_styv ≔ 191.097

X1_styv
X1 ≔ ―――
= 1.473
X1_3

X4_styv
X4 ≔ ―――
= 1.282
X4_3

X1 ≔ 47.3

X4 ≔ 28.2

X2_styv
X2 ≔ ―――
= 1.15
X2_3

X5_styv
X5 ≔ ―――
= 0.689
X5_3

X2 ≔ 15.0

X5 ≔ 45.1

X3_styv
X3 ≔ ―――
= 1.408
X3_3

X6_styv
X6 ≔ ―――
= 0.832
X6_3

X3 ≔ 40.8

X6 ≔ 20.2

X1_3 ≔ 176.7
X2_3 ≔ 245.9
X3_3 ≔ 27.4

X4_3 ≔ 28.4
X5_3 ≔ 325.1
X6_3 ≔ 229.8

Xtot_styv ≔ X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 = 196.6

Xtot_styv
= 32.767
―――
6
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Test med mycket vekt bjälklag:
Metod 1, Fall 1

Metod 3

X1_vek ≔ 328.10
X2_vek ≔ 102.0
X3_vek ≔ 86.0

X4_vek ≔ 83.60
X5_vek ≔ 55.045
X6_vek ≔ 377.355

X1_vek
X1 ≔ ―― = 1.145
X1_3

X4_vek
X4 ≔ ―― = 8.36
X4_3

X1 ≔ 14.5

X4 ≔ 736.0

X2_vek
X2 ≔ ―― = 0.867
X2_3

X5_vek
X5 ≔ ―― = 0.148
X5_3

X2 ≔ 86.7

X5 ≔ 14.8

X1_3 ≔ 286.5
X2_3 ≔ 117.6
X3_3 ≔ 7.7

X4_3 ≔ 10.0
X5_3 ≔ 372.2
X6_3 ≔ 239.1

X3_vek
X6_vek
X3 ≔ ―― = 11.169 X6 ≔ ―― = 1.578
X3_3
X6_3
X3 ≔ 1016.9

X6 ≔ 57.8

Xtot_styv ≔ X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 = 1.927 ⋅ 10 3

Xtot_styv
= 321.117
―――
6
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Test med mycket vekt bjälklag, i fall 1:
Metod 1, Fall 1

Metod 3

X1_vek ≔ 260.342
X2_vek ≔ 282.875
X3_vek ≔ 38.591

X4_vek ≔ 36.408
X5_vek ≔ 223.877
X6_vek ≔ 191.097

X1_vek
X1 ≔ ―― = 0.909
X1_3

X4_vek
X4 ≔ ―― = 3.641
X4_3

X1 ≔ 10.0

X4 ≔ 264.1

X2_vek
X2 ≔ ―― = 2.405
X2_3

X5_vek
X5 ≔ ―― = 0.601
X5_3

X2 ≔ 140.5

X5 ≔ 66.4

X3_vek
X3 ≔ ―― = 5.012
X3_3

X6_vek
X6 ≔ ―― = 0.799
X6_3

X3 ≔ 401.2

X6 ≔ 25.2

X1_3 ≔ 286.5
X2_3 ≔ 117.6
X3_3 ≔ 7.7

X4_3 ≔ 10.0
X5_3 ≔ 372.2
X6_3 ≔ 239.1

Xtot_styv ≔ X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 = 907.4

Xtot_styv
= 151.233
―――
6
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Varje plan har i FEM-design ritats upp var
för sig i x- och y-led, alltså ej som husets
verkliga utseende.
Bjälklag, väggar och stöd sätts som ledade.
Alla förenklingar som är gjorda i
handberäkningarna är även gjorda i FEMmodellen.
Vindlastens läggs in manuellt för varje
våningsplan. (I x-led är vindlasten
densamma på varje plan. Därav ritas endast
ett plan upp.)
I följande bild till vänster kan
modelleringen i FEM ses för varje plan.
För bilder på sidan 2 ses x- respektive y-led
något från sidan där det även syns att
väggarna är ledade emellan varandra.
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